ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001225262019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Kültéri "Gyerekvilág" medencék tervezése

Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ajánlattételi 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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Turi

dr.turiakos.ugyved@gmail.com

Telefon:

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

7815

Ország:

Magyarország

Ákos
+36 72511608

Fax:

+36 72511607

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:

EKR001225262019

Regionális/helyi szintű

2020.03.31 13:24:18

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
71220000-6

Kültéri "Gyerekvilág" medencék tervezése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervező feladata a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén "Gyerekvilág" kültéri medencék vonatkozásában a már rendelkezésre
álló engedélyes tervek és építési engedély alapján a kiviteli terveinek elkészítése az alábbiak szerint: – Külső medencék a külső
élményfürdő park a medencecsarnokhoz kapcsolva, a strand területétől kerítéssel leválasztva, külön beléptető kapukkal
megközelíthetően kerül kialakításra. A külső medence park a belső medencékkel képez egy egységet, mivel nyári időszakban a
medencecsarnok nyitott falakkal csak árnyékoló-tetőként funkcionál. A belső vízgépház teraszhoz kapcsolódóan a szintkülönbségeket
kihasználó, teraszos-lépcsős fiataloknak szóló kaland-élmény-gyerekmedence csoport kerül kialakításra önálló gépházzal. A
kalandmedencék felső részéhez a gépház tetejéről hidakon keresztül lehet eljutni, ahol családi csúszda, illetve a teraszos medencékben
vizijátékok kerülnek elhelyezésre. A peremek a beton térkőből emelkednek ki, belső burkolat uszodakerámia. A medencékbe csak
minősített gyártmány élményelemek kerülnek beépítésre (javasolt termé-keket lásd a műszaki leírás végén). K1 gyerekmedence (
vízfelület 222,83 m2, vízszint -0,10 m, vízmélység 50 cm): a sarokbástyá-ban megépült belső gyerekmedencéhez kapcsolódva egy
nagyobb méretű gyerek- és pancsolómedence készül egy részen lejtős bemenettel. A medencébe gyerekjátszószerként POLIN A2 jelű
mászó-vizivár, vizigomba, locsolókapuk és kígyós állatfigura kerül. K2 strandmedence (vízfelület 170,00 m2, vízszint +0,40 m,
vízmélység 100 cm): idősebb gyerek-korosztály számára családi csúszdával, vizi lencse járó kötélpályával, egyedi beépített kalózhajó
mászókával. K3 gyerekmedence (vízfelület 67,28 m2, vízszint +1,00 m, vízmélység 60 cm): kiemelt medence irányítható locsoló vizi
élményelemekkel (vizipuska, ágyú) és az alsó (K1) gyerekmedencébe locsoló állatfigurákkal (vízköpő elefántok). K4 gyerekmedence (
vízfelület 85,08 m2, vízszint +2,50 m, vízmélység 60 cm): kiemelt medence nagyobb méretű felfújt mászó labdával. A medencék és a
burkolatok kialakításánál törekedtünk az értékesebb fák megtartására. A medencék körüli burkolatot a büfé fogyasztóterasza egészíti
ki. – Külső pihenőterület a medencéket burkolt felületek övezik, amelyeket a meglévő fákkal árnyékolt füves pihenő zöldterületek
vesznek körül. Az élményparkot a strand területétől növényzettel befuttatott kerítés választja el, ahova csak ellenőrzött kapukon vagy
a strandépületen keresztül lehet bejutni. Területkimutatás a tervezendő építési feladatról: új medencegépház nettó alapterülete
103,87 m2 medencék felülete 545,19 m2 térburkolat felülete 770,00 m2 zöldterület felülete 800,00 m2 kerítés hossz 250,00 m. A
részletes tervezési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az elkészült tervanyagok véglegesítése előtt a
Vállalkozó köteles jóváhagyatni a tervdokumentációkat a Megrendelővel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

4

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Harkány, Kossuth L. u. 7. hrsz. 2454/1

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A tervezési szolgáltatás megrendelése egy helyrajzi számon tervezendő, műszaki és funkcionális szempontból összefüggő medence
komplexum kiviteli terveinek elkészítésére irányul, mely részekre nem bontható.

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

Kültéri "Gyerekvilág" medencék tervezése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71220000-6

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

Harkány, Kossuth L. u. 7. hrsz. 2454/1

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervező feladata a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén "Gyerekvilág" kültéri medencék vonatkozásában a már rendelkezésre
álló engedélyes tervek és építési engedély alapján a kiviteli terveinek elkészítése az alábbiak szerint: – Külső medencék a külső
élményfürdő park a medencecsarnokhoz kapcsolva, a strand területétől kerítéssel leválasztva, külön beléptető kapukkal
megközelíthetően kerül kialakításra. A külső medence park a belső medencékkel képez egy egységet, mivel nyári időszakban a
medencecsarnok nyitott falakkal csak árnyékoló-tetőként funkcionál. A belső vízgépház teraszhoz kapcsolódóan a szintkülönbségeket
kihasználó, teraszos-lépcsős fiataloknak szóló kaland-élmény-gyerekmedence csoport kerül kialakításra önálló gépházzal. A
kalandmedencék felső részéhez a gépház tetejéről hidakon keresztül lehet eljutni, ahol családi csúszda, illetve a teraszos medencékben
vizijátékok kerülnek elhelyezésre. A peremek a beton térkőből emelkednek ki, belső burkolat uszodakerámia. A medencékbe csak
minősített gyártmány élményelemek kerülnek beépítésre (javasolt termé-keket lásd a műszaki leírás végén). K1 gyerekmedence (
vízfelület 222,83 m2, vízszint -0,10 m, vízmélység 50 cm): a sarokbástyá-ban megépült belső gyerekmedencéhez kapcsolódva egy
nagyobb méretű gyerek- és pancsolómedence készül egy részen lejtős bemenettel. A medencébe gyerekjátszószerként POLIN A2 jelű
mászó-vizivár, vizigomba, locsolókapuk és kígyós állatfigura kerül. K2 strandmedence (vízfelület 170,00 m2, vízszint +0,40 m,
vízmélység 100 cm): idősebb gyerek-korosztály számára családi csúszdával, vizi lencse járó kötélpályával, egyedi beépített kalózhajó
mászókával. K3 gyerekmedence (vízfelület 67,28 m2, vízszint +1,00 m, vízmélység 60 cm): kiemelt medence irányítható locsoló vizi
élményelemekkel (vizipuska, ágyú) és az alsó (K1) gyerekmedencébe locsoló állatfigurákkal (vízköpő elefántok). K4 gyerekmedence (
vízfelület 85,08 m2, vízszint +2,50 m, vízmélység 60 cm): kiemelt medence nagyobb méretű felfújt mászó labdával. A medencék és a
burkolatok kialakításánál törekedtünk az értékesebb fák megtartására. A medencék körüli burkolatot a büfé fogyasztóterasza egészíti
ki. – Külső pihenőterület a medencéket burkolt felületek övezik, amelyeket a meglévő fákkal árnyékolt füves pihenő zöldterületek
vesznek körül. Az élményparkot a strand területétől növényzettel befuttatott kerítés választja el, ahova csak ellenőrzött kapukon vagy
a strandépületen keresztül lehet bejutni. Területkimutatás a tervezendő építési feladatról: új medencegépház nettó alapterülete
103,87 m2 medencék felülete 545,19 m2 térburkolat felülete 770,00 m2 zöldterület felülete 800,00 m2 kerítés hossz 250,00 m. A
részletes tervezési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az elkészült tervanyagok véglegesítése előtt a
Vállalkozó köteles jóváhagyatni a tervdokumentációkat a Megrendelővel.Tervező köteles a kivitelezés során tervezői művezetési
feladatokat ellátni.
(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 szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. A felhívás III.1.3.) M.1.1. pontjában meghat szakember uszoda és /v medencés 10
közfürdő, legalább200 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli terveinek
készítése során szerzett tapasztalata

3. A felhívás III.1.3.) M.1.2. pontjában meghat szakember uszoda és /v medencés 10
közfürdő, legalább 200 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli terveinek
készítése során szerzett tapasztalat

4. A felhívás III.1.3.) M.1.3. pontjában meghat szakember uszoda és /v medencés 10
közfürdő, legalább 200 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli terveinek
készítése során szerzett tapasztalata

5. A felhívás III.1.3.) M.1.4. pontjában meghat szakember uszoda és /v medencés 20
közfürdő, legalább 200 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli terveinek
készítése során szerzett tapasztalata

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

50

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:
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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:

4

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

Nem

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

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

Nem

II.2.13) További információ:
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.1. pontjában előírt Szakemberek szakmai önéletrajzát az ajánlathoz, 0-nál nagyobb megajánlás esetén
az ajánlattételi határidőig csatolni kell a 2-5. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására. Ha Ajánlattevő fenti dokumentumot
az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, úgy az ajánlata a Kbt.73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét
eredményezi, amennyiben az adott értékelési részszempontra vonatkozóan a felolvasólap 0-nál nagyobb számot tartalmaz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike 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.
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 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) és 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő 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. 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
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Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
- A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak - amennyiben Ajánlattevő nem egy korábbi eljárásban már felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be - a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében 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 felhívja a T. Gazdasági szereplők (GSZ) figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés
rendelkezése alkalmazandó! 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik: SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti,
kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1./ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatához
csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1
) bekezdés b) pont; 322/2015. X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés]. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére
figyelemmel a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére
foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Már az ajánlatban az ajánlattételi határidőig csatolandó: M.1./ kizárólag a 2-5. ért részszempontra tett 0-nál nagyobb megajánlás
esetén: Szakember (szervezet) megnevezése,képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit AT be kíván vonni a teljesítésbe [
Kbt.65§(1)bek b) pont; 321/2015.(X.30.)KR 21.§(3)bek b) pont].SZEt bemutató nyilatkozat mellett csatolandó: a) szakmai gyakorlatot
igazoló szakmai önéletrajz a Szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza – adott esetben – Szakember jelenlegi munkahelyét is;
Felhívjuk ATk figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen megállapítható a szakmai
tapasztalat mértéke (db projekt uszoda és /v medencés közfürdő, legalább 200 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli
terveinek készítése), és a felolvasó lapon tett megajánlás alátámasztásra kerül. Ajánlattevők(AT) által az ajánlatban benyújtandó
igazolások: ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot–ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség (UIK)
teljesítését – a KDban meghatározott tartalmú, Kbt.67.§(2)bek szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják.Az eljárásban az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) nem alkalmazandó,azonban,ha bármely gazdasági szereplő–korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – ESPDt nyújt be,AK azt elfogadja,feltéve,hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az ESPDban foglalt
információk valóságtartalmáért ATk felelnek. Kbt.69.§(4)bek alapján az ért. szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT
, ill. adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki
alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ Szakember (akit AT be kíván vonni a teljesítésbe) képzettsége és
szakmai alaptapasztalata ismertetése, [Kbt.65§(1)bek b) pont; 321/2015.(X.30.)KR 21.§(3)bek b) pont]. E körben csatolandó: a)
szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a Szakember saját kezű aláírásával ;Felhívjuk ATk figyelmét, a szakmai önéletrajzot
olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.1. pontban előírt alkalmasság teljesülése (a kamarai
nyilvántartásba vételhez szükséges fajta és mértékű tapasztalat bemutatása), b)Szakember végzettséget igazoló okiratainak egyszerű
másolata, c) a Szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.Ha megajánlott SZE
a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint az előírt jogosultsággal rendelkezik (kamarai nyilvántartásban
szerepel), akkor a rendelkezésre állási nyilatkozaton túlmenően egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság
igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Az alkalmassági
követelménynek való megfelel Kbt.65.§(7), (9) és (11)bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek) M.1./ legalább az alábbi
végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: M.1.1./ 1 fő tervezővel, aki, Építmények gépészeti tervezési szakterületen (G) a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakirányú,
illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati
idővel rendelkezik. M.1.2./ 1 fő tervezővel, aki Tartószerkezeti tervezési szakterületen (T) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett
végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. M.1.3./ 1 fő
tervezővel, aki Építményvillamossági tervezési szakterületen (V) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti vagy a hatályos
átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a
teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. M.1.4./ 1 fő tervezővel, aki Építészeti
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tervezési terület (É) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbér (KB):Nyertes AT a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre,ha olyan okból,amiért
felelős megszegi a szerződést. Mentesül a KB fizetési kötelezettség alól,ha szerződésszegését kimenti. 1.Késedelmi KB: mértéke:1,00%
/naptári nap; max. mértéke: 10%. Alapja: a szerződés szerinti,ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás. 2.Hibás teljesítési KB: alapja és
mértéke: a szerződés szerinti,ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a 3.Meghiúsulási KB: a szerződés szerint, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 20 %-a 4.Szavatosság: Ptk szerint. 5.Jótállás: nyertes AT az átadás-átvételtől számított hibátlan
teljesítéséért minimum 24 hónapra jótállásra köteles. 6.Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért
a nyertes AT felelős, a károk rendezése az ő feladata. Részletesen a KDben.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A tervezési díj az igazolt szerződésszerű végteljesítést követően a Kbt.135.§(1), és (6) bekezdésben
és a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekben foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Részletesen a KDban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Igen

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem
Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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)
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Nem

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.11.04

12:00

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:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.11.04

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

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

Nem

V.2) További információk
1.AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2.A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56.§(1)-(5) valamint a
KDban foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás kérdéseket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeni. 3.Az
ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 4. Az ajánlatnak pdf
kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. 5.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlat részeként kitölteni: a)Felolvasólapot b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot c) NYILATKOZATok kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében d)NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 6.
ATnek, valamennyi közös ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell: -a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja és 65 § (7)bek tekintetében,
nemleges nyilatkozat benyújtása is kötelező -fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről; -csatolni
kell a szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, a Kbt. 65.§ (7) és (9)bekben írtak
szerint, melynek tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (12) bek szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése
céljából tartalmaznia kell az AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: -ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró
személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)bek szerinti aláírási-mintája, - a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás. 7.Formai kötöttség a Kbt. 47.§(2)bek és 41/A. § (1) (2) és (3) bek
rendelkezései szerint. 8.Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a
Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal. A megállapodásnak tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazást. 9.A minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak: felhívás III.1.1./ SZ.1./ és III.1.3.) M.1./ pont. 10. HP a Kbt.71.§ és a Kbt.69.§(5)bek alapján. 11.AT a Kbt. 44 .
§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza. 12.Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 13.AK jelen eljárás
keretében megkötendő tervezési 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.14. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján előírja, a nyertes ATnek a szerződéskötés
időpontjában rendelkeznie kell legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 10.000.000,- HUF/év, és
káreseményenként 5.000.000,- HUF összegre szóló tervezési szolgáltatásra vonatkozó biztosítással. Ha nyertes AT a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és Ajánlatkérő jogosult a
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni. 15.Az Ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ pont
szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a
szerződés időtartama alatt) szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében. 16. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját AK nem alkalmazza. AK a Kbt. 81. § (4), (5) bekezdését alkalmazza.
További információk részletesen a KDban. 17. FAKSZ: Dr. Turi Ákos 00416 Feltételes eljárás! A Kbt. 53. § (6) bek szerint AK – ha
a legkedvezőbb AT által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja - jelen eljárásban foglalt
szolgáltatás többletfinanszírozása érdekében a határozat módosítása iránti kérelmet fog benyújtani vagy a pótfedezetet egyéb
forrásigényléssel próbálja biztosítani. Ha AK a támogatást nem v az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, vagy a fedezetet
egyéb forrásból biztosítani nem tudhja, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bek]. AF ezen feltételt a megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.10.21
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(A rendszer automatikusan tölti)

