ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000325972019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Műszaki ellenőri feladatok ellátása

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

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)
A felhasználói oldal címe: (URL)

www.harkany.hu
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:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

EKR000325972019

2019.08.07 10:31:37

Fő tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
71631300-3

Műszaki ellenőri feladatok ellátása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Harkány Város Önkormányzata a Harkányi Gyógy- ás Strandfürdő fejlesztése tárgyában a kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési
eljárást fog lefolytatni. A tervezett építmény főbb adatai: Harkányi Termál Gyógyfürdő II. számú strand épület átalakítása és bővítése
medencecsarnokkal. A II. sz. strandépülethez kapcsolódik az építendő fedett medencecsarnok egy általános- és egy fiataloknak szóló
kaland-élménymedencével, a nagyobb belmagasságú részen pihenő-galériával és beltéri csőcsúszdával. Az építendő csarnok
összalapterülete: 1000 m2 Az építendő medencék vasbeton szerkezetűek. A legnagyobb beépítendő csúszda indulómagassága: 6 méter
. É1 kaland-élménymedence (vízfelület 254,59 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 95 cm, 120 cm, 320 cm): az általános-fiatalabb
korosztály számára pezsgőfürdő, sodrófolyosó, buzgárok, locsoló vízijátékok mellett csőcsúszda, családi csúszda, mászófalas ugráló
medence rész ki-építése javasolt a kiemelt vízgépészeti rész kihasználásával. É2 élménymedence (vízfelület 161,86 m2, vízszint +0,40
m, vízmélység 95 cm, 120 cm): az általános-idősebb korosztály számára pezsgő-ülőpadok, nyakzuhanyok, pezsgő-fekvőpadok, buzgárok
és hidromasszázs fülkék beépítése javasolt zártabb, galériával fedett beülő medencerészekkel. É3 külső élménymedence (vízfelület
349,64 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 90 cm, 120 cm): a meglévő medence külső része kiúszóval megközelithetően, az
élményelemek (fekvő pezsgőpadok, nyakzuhanyok, oldal-masszázs fúvókák) mellett úszó sávval. A projekt keretében szükséges
műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházása a Kbt. hatálya alá tartozik. A műszaki ellenőri
szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés
felügyeletére vonatkozik. A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. §
szerint kell ellátni. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 24. § szerint minden építésügyi
hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt . hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység
végzéséről építési naplót kell vezetni. A kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési
kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus
építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szakági
műszaki ellenőrök bevonása kötelező. Műszaki ellenőri feladatkörben továbbá: - A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki
átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása. - Állandó részvétel a kooperációkon, azok megtartása és
dokumentálása. - Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel. - Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt
felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok. - Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás
előrehaladásáról. A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése,
jóváhagyása. - Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése. - A
kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése. - Az e-építési napló rendszeres
vezetése a jogszabályi előírások szerint. Részvételi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának munkájában.
Részletesen lásd a KD-ben.
(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:
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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):
Az építési beruházás egy műszaki funkcionális egységet alkot, melyre figyelemmel a műszaki ellenőri feladatok ellátása is műszaki,
funkcionális egységet képez

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

Műszaki ellenőri feladatok ellátása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
71631300-3

EKR000325972019

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

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

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Harkány Város Önkormányzata a Harkányi Gyógy- ás Strandfürdő fejlesztése tárgyában a kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési
eljárást fog lefolytatni. A tervezett építmény főbb adatai: Harkányi Termál Gyógyfürdő II. számú strand épület átalakítása és bővítése
medencecsarnokkal. A II. sz. strandépülethez kapcsolódik az építendő fedett medencecsarnok egy általános- és egy fiataloknak szóló
kaland-élménymedencével, a nagyobb belmagasságú részen pihenő-galériával és beltéri csőcsúszdával. Az építendő csarnok
alapterülete: 1000 m2. Az építendő medencék vasbeton szerkezetűek. A legnagyobb beépítendő csúszda indulómagassága: 6 méter. É1
kaland-élménymedence (vízfelület 254,59 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 95 cm, 120 cm, 320 cm): az általános-fiatalabb korosztály
számára pezsgőfürdő, sodrófolyosó, buzgárok, locsoló vízijátékok mellett csőcsúszda, családi csúszda, mászófalas ugráló medence rész
ki-építése javasolt a kiemelt vízgépészeti rész kihasználásával. É2 élménymedence (vízfelület 161,86 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység
95 cm, 120 cm): az általános-idősebb korosztály számára pezsgő-ülőpadok, nyakzuhanyok, pezsgő-fekvőpadok, buzgárok és
hidromasszázs fülkék beépítése javasolt zártabb, galériával fedett beülő medencerészekkel. É3 külső élménymedence (vízfelület
349,64 m2, vízszint +0,40 m, vízmélység 90 cm, 120 cm): a meglévő medence külső része kiúszóval megközelithetően, az
élményelemek (fekvő pezsgőpadok, nyakzuhanyok, oldal-masszázs fúvókák) mellett úszó sávval. A projekt keretében szükséges
műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházása a Kbt. hatálya alá tartozik. A műszaki ellenőri
szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés
felügyeletére vonatkozik. A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. §
szerint kell ellátni. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 24. § szerint minden építésügyi
hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt . hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység
végzéséről építési naplót kell vezetni. A kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési
kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus
építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szakági
műszaki ellenőrök bevonása kötelező. Műszaki ellenőri feladatkörben továbbá: - A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki
átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása. - Állandó részvétel a kooperációkon, azok megtartása és
dokumentálása. - Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel. - Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt
felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok. - Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás
előrehaladásáról. A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése,
jóváhagyása. - Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése. - A
kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése. - Az e-építési napló rendszeres
vezetése a jogszabályi előírások szerint. Részvételi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának munkájában.
Részletesen lásd a KD-ben.
(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

Az M.2.1. alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakember szakmai
tapasztalata hónapokban megadva

30

Az M.2.2. alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakember szakmai
tapasztalata medencegépészeti munkákat tartalmazó kivitelezés során
hónapokban megadva

20

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

50

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)

EKR000325972019

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

20

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

Nem

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

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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 információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
A 2. és 3. értékelési részszempontra 0-tól nagyobb megajánlás esetén csatolandó a szakemberek szakmai önéletrajza! Amennyiben AT
nem csatolja, az ajánlat érvénytelen! Értékelési pontszám: 0-10, Értékelés módszere: ár fordított arányosítás, 2. és 3. értélkelési
részszemp: egyenes arányosítás, ahol az értékelés legkedvezőbb szintje 36 hónap. Alszempontok:részletes ismertetése a KD-ban.

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, 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 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) 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
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.
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- 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 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 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 követelményekne
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A 322/2015. Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai
kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Fentiek értelmében Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy
közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik ( vagy együttesen nem rendelkeznek: SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése
szerinti országban előírt Magyar Mérnöki Kamarai nyilvántartásba vétellel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamarai nyilvántartásban szereplés
tényét a közvetlenül elérhető adatbázisban ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a)
bekezdés rendelkezései alkalmazandóak. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AT által az ajánlatban benyújtandó igazolások: AT a műszaki, szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos
igazolási kötelezettség teljesítését – a KD-ban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek szerinti nyilatkozattal igazolhatják 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 az AK által
az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat, ATk már az ajánlathoz csatolják a 2. és 3. értékelési résszempontra
vonatkozóan tett megajánlás alátámasztására: M.2./ Nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről; [Kbt. 65. § (1) bek b
) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rend 21. § (3) bek b) pont] A nyilatkozat mellett csatolandó: a) a szakember saját kezű aláírását
tartalmazó M.2.1. esetén épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka vonatkozásában, M2.2./ esetén
medencegépészeti munka vonatkozásában szerzett műszaki ellenőri tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz, a 2. és 3.
értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására AK a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka
) csak egy munkát vesz figyelembe. A D.339/15/2017 valamint a D.358/9/2017. sz. KDB határozat alapján amennyiben AT fenti
dokumentumokat az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja, és 0-nál nagyobb megajánlást tett, úgy az az ajánlat
Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerinti érvénytelenségének jogkövetkezményét eredményezi. A Kbt. 69. § (4) és (6) bek alapján
benyújtandó igazolások M.1/ AF megküldését megelőző 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül
megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített műszaki ellenőri munkáit ismertető, cégszerűen aláírt nyilatkozatot vagy igazolást
, amelynek tartalmaznia kell legalább: — a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét — a szolgáltatás tárgyát, leírását — a saját
teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól (ha a referenciát
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bek alapján szükséges eljárnia) — a teljesítés idejét — a
referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét — arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bek b); 321/2015. Korm. rend 21. § (3) bek a)] A benyújtott igazolásokból
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha AT a csatolni kívánt
referenciát közös ATként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette. [321/2015. Korm. ren 22. § (5) bek] M.2./ annak a
szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, akit AT be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; 321/2015. Korm. rend
21. § (3) bek b) pont]. M.2./pontban előírt alkalmasság teljesülésének alátámasztására a.) az ajánlatban fel kell tüntetni azon
elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető b) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében
tett nyilatkozat Az alkalmassági követelménynek való megfelelésre a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek irányadók. A Kbt.69. § (11a) bek
rendelkezése alkalmazandó! Részletesen KDben!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem rendelkezik, együttesen nem rendelkeznek): M.1./ az eljárást megindító
felhívás megküldésétől visszafelé számított 9 éven belül megkezdett és 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó referenciával, amely legalább M.1.1./ 1 db minimum 300 m3 vasbeton szerkezetű tározómedence építési és

EKR000325972019

vízgépészeti munkái tekintetében végzett műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására vonatkozik. M.1.2./ 1 db 3 méter felett induló vizes
csúszda építési-szerelési munkái tekintetében végzett műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására vonatkozik. M.1.3./ 1 db minimum 500
m2 alapterületű épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka tekintetében végzett műszaki ellenőri
szolgáltatás ellátására vonatkozik. Az előírt referenciakövetelmények egy megfelelő tartalmú referenciával is teljesíthetők, Ajánlatkérő
elfogad szerződésszerű részteljesítést is. M.2./ Az alábbi szakemberrel M.2.1./ legalább 1 fő, aki magasépítési szakterületen a 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-É, vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti teljes körű
műszaki ellenőri jogosultsággal, nyilvántartásba vétellel rendelkezik. M.2.2./ legalább 1 fő, aki építménygépészeti szakterületen a 266/
2013. ( VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-G, vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti teljes körű
műszaki ellenőri jogosultsággal, nyilvántartásba vétellel rendelkezik. Az M.2./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények
igazolása körében egy szakember több pozícióra is jelölhető. Az ajánlattétel feltétele, hogy Ajánlattevő legkésőbb az ajánlattételi
határidő időpontjára az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakember kamarai nyilvántartásba
vételéről gondoskodik. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ - M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a feladatellátás során szükségessé válik további szakemberek bevonása, ez
Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: Ptk. 6:186.§ (1) bek szerint Hibás teljesítési kötbér: A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén a megbízási díj nettó értékének
5%-a. A javítás költségeinek kötbért meghaladó összegét nyertes ATvel szemben AK érvényesíti Késedelmi kötbér: napi mértéke a
megbízási díj nettó értékének 1%-a, de maximum 10%-a. A kötbér a késedelem megszűnésével, a vállalt póthatáridő lejártával, vagy
abban az időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes ATnek
felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul a Megbízó jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a nyertes AT a késedelmi
kötbér összegén felül, a megbízási díj nettó értékének alapul vételével számított 10%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles
megfizetni, melynek összege a teljesítés arányában nem csökken. Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással
okozott károkért a nyertes AT felelős, a károk rendezése az ő feladata Részletesen lásd a KD-ban.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A megbízási díj az igazolt szerződésszerű rész és végteljesítést követően a Kbt. 135. § (1), és (5) – (6)
bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében a 1837/2018. kormhat-al
megállapított forrból átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. A Megbízott 6 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult
az alábbiak szerint: részszámlák a kivitelezési beruházás nettó szerződéses értékének 10-25 - 35 - 44 - 60 - 75 - 90 % -át elérő
megvalósult telj esetén, a műszaki átadás átvétel lezárását követően kiállított teljesítési igazolás alapján a nettó ajánlati ár 10-25 - 35 44 - 60 - 75 - 90 %-a (csökkentve az előző részszámlákban elszámolt összeggel. 8. rész-számla (végszámla) a teljes projekt műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követő zárójelentés elfogadását követően, a fennmaradó megbízási díj összege.

IV. szakasz: Eljárás

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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

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
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.05.30

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

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

2019.05.30

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

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

Nem

V.2) További információk
1. AK a KD-t az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé 2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § (1)-(5), és a 114. § (6
) bek-ben, és a KD-ban foglaltak szerint. AT-nek a kieg.táj-ban feltett kérdéseiket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeniük
3. AK helyszíni bejárást nem tart 4. Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell
elektronikusan beérkeznie 5. Ajánlatnak pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie 6.
AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: - Felolvasólapot - Kbt. 66. § (2) bek szerinti
nyil-t - 67. § (4) bek. szerinti nyil-t, NYIL a kizáró okokról, NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében - NYIL
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 7. ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) és b)
pontja, és Kbt. 65. § (7) bek tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) csatolni kell a szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint 8. AT (közös AT) az
ajánlatban nyilatkoznia kell: a fordítások hitelességéről, a kieg.táj-ok figyelembe vételéről nyertessége esetén a szerződés
teljesítése során vállalja a szolgáltatás ellátásához szükséges munkaerő biztosítását, és okozott károkat megtéríti, az előírt
felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen projektre 9. Ajánlatnak az aláírási jogosult
ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, és az
alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen
nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája - a cégkivonatban
nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált
mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem
hitelesített másolata is. 10. Formai kötöttség: Kbt. 47. § (2) bek szerint 11. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot , akkor az
arról szóló megállapodást csatolni kell a KDban és Kbt. 35. § (2a) bek-ben meghatározott tartalommal 12. Minősített ATk
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:AF III.1.3.) M.1/- M.2./ pont
14. Hiánypótlás a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) bek alapján 15. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bek nem alkalmazandó, AK a
Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et alkalmazza.16.Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az EMFben és a KDben meghatározott
feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette 17 GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti
titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza 18. Az eljárásban
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő 19. AK előírja hogy, nyertes ATnek a
szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 50.000.000 ,- HUF/
év, azaz ötvenmillió forint/év és káreseményenként 10.000.000,- HUF, azaz tízmillió forint összegre szóló műszaki ellenőri
szolgáltatásra vonatkozó biztosítással 20. ha szükséges további szakember bevonása, az nyertes AT feladata 21. AK az eljárásban
a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza 22. FAKSZ: Dr. Turi Ákos 00416 24.Irányadó jog: Kbt.,424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásaira. A megkötött szerz-ekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. Szerződés időtartama: II.2.7. pontban megadott
időtartam a kivitelezési beruházás időtartama, de nyertes ajánlattevő feladatait a jótállási időszak végéig köteles ellátni, melynek
tartama függ a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlatától.
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.05.15

EKR000325972019

(A rendszer automatikusan tölti)

