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Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001465282019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Harkányi Sportuszoda megvalósíthatósági tanulmánya

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.

Markovics

jegyzo@harkany.hu

Telefon:

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

7815

Ország:

Magyarország

Boglárka
+36 72480501

Fax:

+36 72480518

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
66708241

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

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd

Postai cím:

Teréz Utca 11-13.

Város:

Pécs

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Turi

dr.turiakos.ugyved@gmail.com

Telefon:

Postai irányítószám:

7621

Ország:

Magyarország

Ákos
+36 72511608

Fax:

+36 72511607

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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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
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
79314000-8

Harkányi Sportuszoda megvalósíthatósági tanulmánya

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő jövőbeli tervei között szerepel egy Sportuszoda megépítése, melyre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmányt kíván
készíttetni tárgyi közbeszerzési eljárás keretében. A megvalósíthatósági tanulmány keretein belül az alábbiak vizsgálandóak: 1.
Harkány társadalmi-gazdasági jellemzői 2. A területi és ágazati stratégiák releváns megállapításai 3. A tervezett fejlesztés környezete
4. Kínálatelemzés 5. Versenytárselemzés, Benchmark 6. Kapcsolódó fejlesztések, szinergiák bemutatása 7. Változatelemzés 8. A
Megrendelővel egyeztetett, kiválasztott változat bemutatása 9. Sportlétesítményekre vonatkozó általános és környezeti követelmények
- funkcióelemzés és részletes műszaki követelmények - medencék, medencetér - Főfunkciós medencék – vízfelület összesen edzőmedence - változó mélységű tanmedence - kiegészítő medencék - Nézőtéri lelátók - wellness - öltözők - közönség-kiszolgáló
helyiségek - üzemeltetés - medencecsarnok kiegészítő helyiségei - egyéb kiegészítő helyiségek - tájékoztatás és hírközlés - igazgatási
és fenntartási helyiségek - technikai helyiségek - közlekedő területek - parkolók - építészeti és környezetalakítási koncepció funkcionális kialakítás, ütemezhetőség - homlokzati koncepció, anyaghasználat - tartószerkezeti koncepció - épületgépészeti koncepció
- fő területi mutatók - helyiséglista 10. közlekedés - egyéni közlekedés - parkolás - közösségi közlekedés - gyalogos és kerékpáros
közlekedés - fejlesztési lehetőségek 11. közműkiszolgálás - víz, szennyvíz - elektromos energia ellátás, közvilágítás - gázellátás megújuló energia alkalmazási lehetőségei - geológiai környezet - hőszivattyú alkalmazási lehetőségei - napenergia hasznosítás szélenergia hasznosítás - megújuló energia további hasznosítása megújuló energiahasznosítás értékelése. 12. kapacitásterv,
kapacitáskihasználtság 13. sportrehabilitációs együttműködési lehetőségek feltárása 14. üzemeltetés 15. szervezeti keretek ( az
üzemeltetés lehetséges szervezeti keretei) 16. egyéb potenciális partnerek 17. pénzügyi kérdések - finanszírozási terv - fejlesztés
költségei - Üzemeltetés - Megtérülés - Ütemezés Minden dokumentumot magyar nyelven kell előállítani. 6 példány papíron, 6 példány
digitálisan DVD-n .pdf formátumban, a költségszámításokat szerkeszthető xlsx formátumban is. Forma: Szöveges dok.: A4 oldalméret,
normál margók, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5 sorköz. Az elkészített tanulmánynak minimum 100 oldalasnak kell lennie
mellékletek (költségterv, egyéb tervlapok) nélkül. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(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

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közbeszerzés főbb mennyiségeként meghatározott elkészítendő tanulmány egy sportuszoda megvalósíthatóságának vizsgálatára
irányul, mely műszaki-funkcionális szempontból nem bontható részekre, az egyes részfeladatok egymásra épülnek, és azok egy
gazdasági szereplő által történő megvalósítása teszi lehetővé a tanulmány végkövetkeztetéseinek levonását, és a javaslatok megtételét.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
Harkányi Sportuszoda megvalósíthatósági tanulmánya

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
79314000-8

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

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Harkány társadalmi-gazdasági jellemzői A település beruházás szempontjából jelentős társadalmi, gazdasági jellemzőinek rövid
elemzése és értékelése. Az alapvető társadalmi és gazdasági tendenciák bemutatása, illetve társadalmi, gazdasági változások várható
eredménye. - társadalmi jellemzők - gazdasági jellemzők 2. A területi és ágazati stratégiák releváns megállapításai A területi illetve az
ágazati stratégiák tartalmának rövid ismertetése. A beruházási koncepció, hogyan kapcsolódik a területi szinten megfogalmazott
stratégiákhoz (pl. Településfejlesztési Koncepció, Önkormányzat Gazdasági Koncepciója, Integrált Településfejlesztési Stratéga stb.)
illetve az ágazati szintű stratégiákhoz. 3. A tervezett fejlesztés környezete - keresletelemzés: Kereslet alakulása a jelenlegi kínálati
környezetben. A tervezet fejlesztéshez kapcsolódó kereslet változás bemutatása, a beruházással érintett célcsoportok felmérése,
lehetséges célcsoportok meghatározása. - aktív célcsoport A tervezett fejlesztést követően nyújtott szolgáltatást igénybe vevő
csoportok jellemzőinek bemutatása, meghatározása, az egyes célcsoportok sajátosságainak felmérése, a célcsoportok jellemzőinek
rövid ismertetése. - látogatottság 4. Kínálatelemzés A piacon jelenleg rendelkezésre álló szolgáltatók feltérképezése, valamint a
tervezett fejlesztéssel azonos, vagy közel azonos szolgáltatások elérhetősége a piacon, ezek jellemzőinek rövid bemutatása. 5.
Versenytárselemzés, Benchmark A tervezett beruházással azonos, vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások egységes
szempontrendszer szerinti elemzése. A vizsgálat fókuszáljon az egyes szolgáltatók nyitvatartási idejének, a nyújtott szolgáltatásoknak,
az alkalmazott jegyáraknak az összehasonlítására, valamint amennyiben van az egyedi, speciális jelleg, illetve szolgáltatás bemutatása.
6. Kapcsolódó fejlesztések, szinergiák bemutatása A tervezett beruházással együttesen megvalósuló egyéb fejlesztések felvázolása.
Milyen fejlesztések várhatók a beruházás megvalósulásának helyszínén, illetve milyen fejlesztési elképzelések és tervek várhatók a
projekt megvalósulása esetén. Hogyan hat a projekt keretében megvalósuló beruházás más területek fejlesztésére. Milyen építési és
közlekedési kapacitás bővítéssel járó rövid és hosszútávú fejlesztés várható, ezeknek milyen hatása lehet a Projekt keretében
megvalósuló fejlesztésre, illetve azok a projektberuházással mennyire vannak összhangban. A projekt keretében megvalósuló
beruházásnak milyen hatása várható az egyéb szolgáltatás szektor vonatkozásában (pl. kereskedelem, vendéglátás, egyéb
szolgáltatások) 7. Változatelemzés (helyszínre) A projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósítására vonatkozó „A”, „B” „C”
változatelemzés elkészítése. - változatok rajzi bemutatása o A helyszín változat o B helyszín változat o C helyszín változat - a változatok
táblázatos értékelése A táblázat tartalmazza az egyes változatok értékelése során a tulajdonviszonyok, a létesítmény elhelyezésére,
funkcióvizsgálatára, kapacitására, műszaki specifikációjára, gépészetére vonatkozó ténymegállapításokat. A változatelemzésben külön
vizsgálat tárgya a közlekedés, mely az egyéni gépjármű közlekedést, a parkolást, közösségi közlekedést, a gyalogos és kerékpáros
közlekedés kialakításának alternatíváit veti össze. A közműszolgáltatás, energia ellátás, hulladékkezelés lehetőségeit mindhárom
fejlesztési elképzelés vonatkozásában vizsgálni kell. A vizsgálat során fel kell tárni az egyes közműszolgáltatások jelenleg
rendelkezésre álló adottságait, esetleges fejlesztési szükségletet. A változat elemzésben a kommunikációs lehetőségek, valamint
azokat a fejlesztési lehetőségek is vizsgálni kell, mely a beruházáshoz esetlegesen kapcsolódhat. A változáselemzés során az egyes
alternatívákra vonatkozó ténymegállapításon túl az egyes vizsgálati elemeknél az adott verzió előnyeit és hátrányait is fel kell tüntetni.
- a legjobb változat kiválasztása (Megrendelővel egyeztetve kerül kiválasztásra) A változatok közül az összességében legkedvezőbb
változat kijelölése, pontosan meghatározva a választásra okot adó körülményeket. Kiemelve az adott verzió kapcsán annak előnyeit. 8.
A kiválasztott változat bemutatása - létesítmény– új Városi Uszoda A kiválasztott változat vonatkozásában az alábbi alváltozatok
kidolgozása szükséges: a.) az uszoda működéséhez szükséges valamennyi közműdíj 0 Ft,-, azaz Ajánlatkérő a a szükséges víz, hő, és
elektromos energiát megújuló energiaforrásokból biztosítja b.) az uszoda működéséhez szükséges valamennyi energia vonatkozásában
közszolgáltatási díjat kell fizetni ( víz, hő, és elektromos energia közüzemi díjai terhelik a költségvetést) c.) az uszoda működéséhez
szükséges elektromos energiát (áramot) az uszoda területén - a feladatleírás 11. pontjának kidolgozása alapján - elhelyezendő
napkollektoros rendszer termeli. Jelen rovat karakterkorlátozására tekintettel a részletes feladatleírást a Közbeszerzési
Dokumentumok tartalmazzák.
(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:
Megnevezés

Igen
Súlyszám / Jelentőség

2. AF III.1.3) pont M.2.1./ pontjában meghatározott szakember többlet szakmai
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)
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3. AF III.1.3.) M.2.2./ pontjában meghat szakember uszoda terveinek készítése
során szerzett tapasztalata (db projekt)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár HUF

80

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:

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.2.1. és M.2.2. pontjában előírt Szakemberek szakmai önéletrajzát az ajánlathoz, 0-nál nagyobb
megajánlás esetén az ajánlattételi határidőig csatolni kell a 2-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására. (0 megajánlás
esetén nem kell!) Ha Ajánlattevő fenti dokumentumot az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, vagy a szakembert egyéb
módon nem nevezi meg 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 a 2-3. értékelési részszempontra. Feltételes
eljárás! A Kbt. 53. § (6) bek szerint AK – ha a legkedvezőbb AT által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezet összegét
meghaladja, vagy a közbeszerzési eljárás eredményeként aláírandó szerződés aláírási időpontjára tekintettel a teljesítésre
meghatározott határidő 2020. június 20. napját követően járna le - jelen eljárásban foglalt beruházás többletfinanszírozása, vagy a
jelen eljárás tárgyát képező projektelem megvalósulási időpontjának módosítása érdekében a támogatás alapját képező
kormányhatározat módosítása iránti kérelmet fog benyújtani. Ha AK a támogatást és/vagy a projektelem megvalósulási időpontjának
módosítását támogató nem hagyja jóvá, vagy - a fedezet tekintetében - az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan
körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bek]. Ajánlatkérő a fentieket a
megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

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

III.1) Részvételi feltételek
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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
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]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Már az ajánlatban az ajánlattételi határidőig csatolandó (amennyiben 2. és/vagy a 3. ért részszempontra 0-nál nagyobb megajánlást
tartalmaz a felolvasólap): M.2./ 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 körében 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 többlettapasztalat mértéke (2. ért részszemp) vagy a teljesített projektek db száma (3. ért részszemp), és a
felolvasó lapon tett megajánlás alátámasztásra kerül. (0 megajánlás esetén nem kell csatolni) 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./az AF megküldésétől visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de
max. 6 éven belül megkezdett,jelentősebb közbeszerzés tárgykörében szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait ismertető, a 321/
2015.(X.30.)KR 23§-a szerint kiállított referencia (REF)-igazolás vagy nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell legalább:a)a szerződést
kötő másik fél megnevezését,címét,b)a szolgáltatás tárgyát,valamint mennyiségét,leírását,c) teljesítés tárgyát,mennyiségét, rövid
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leírását, az AT által végzett teljesítés arányát abban az esetben, ha a REFigazolás több kötelezett teljesítésről szól,d)a teljesítés idejét (
a kezdő és a befejezés időpontját évpontossággal), f)a REFtárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat,a saját teljesítés arányát (abban az
esetben kell megadni,ha az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) g) arra vonatkozó információt,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;h)a REFról információt nyújtó személy nevét és
elérhetőségét, [Kbt.65§(1)bek b) pont;321/2015(X .30.)KR.21.§(3)bek a) pont,321/2015.(X.30.)KR.22.§(3a) és (5)bek és 23§] M.2./
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 alapgyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz az M.2.1./ Szakember
saját kezű aláírásával ;Felhívjuk ATk figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen
kiderül az M.2.1/ pontban előírt alkalmasság teljesülése, b) M.2.1./Szakember végzettséget igazoló okiratainak egyszerű másolata, c)
az M.2.1., M.2.2. és M.2.3./ Szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.Az M
.2.2. és M2.3. pontok vonatkozásban megajánlott SZE a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban szereplését
ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara oldalán, amennyiben a megajánlott szakember ott szerepel az M.2. egyes alpontjaiban
meghatározott jogosultsággal, akkor a rendelkezésre állási nyilatkozaton túlmenően egyéb dok. csatolása nem szükséges az M.2.2. és
az M.2.3. szakember tekintetében. 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):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek): M.1./ legalább 1 db, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített,
de maximum 6 éven belül megkezdett uszodára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával. M.2./
az alábbi szakemberekkel: M.2.1./ legalább 1 fő felsőfokú közgazdász vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel,
aki min.24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik megvalósíthatósági tanulmány készítése területén. M.2.2./ legalább 1 fő
tervezővel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti
Építészeti tervezési terület (É) szakirányú jogosultsággal (kamarai nyilvántartásba vétellel) rendelkezik. M2.3./ legalább 1 fő aki a 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet) 1. melléklete II. 2. rész szerinti 10.
sor (SZÉM6) és/vagy 16. sor (SZÉS6) szakirányú jogosultsággal (kamarai nyilvántartásba vétellel) rendelkezik.
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.Meghiúsulási KB: a szerződés
szerint, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a 3.Szavatosság: Ptk szerint. 4.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 - annak igénylése esetén -10% előleget biztosít (Kbt. 135. § (8) bekezdés). Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A
vállalkozói díj az igazolt szerződésszerű végteljesítést követően a Kbt. 135.§ (1), és (6) bekezdésben és a Ptk. 6:130.§(1)-(2)
bekezdésben foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a nettó szerződéses érték (ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a kötbér alapjának 1%/ naptári nap. A kötbér maximális
mértéke összesen legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: A kötbér alapja
a nettó szerződéses érték (ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás). Mértéke: 15%. Részletesen a KDban.

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
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.12.17

10:00

óra/perc

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

vagy napban:

30

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

2019.12.17

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

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

Nem

V.2) További információk
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 e.)
Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan f.) nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében g.) szakember
nyilatkozat 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.1.3.) M.1.-2./ 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
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alkalmazza és ez esetbe az üzleti titok elektronikus űrlap kitöltése is kötelező, melyben indokolást kell adni. 12.Az eljárásban
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 13.AK jelen eljárás keretében megkötendő
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
tanulmánykészítési szolgáltatásra vonatkozó biztosítással. 15.Az Ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.2.2/ és M.2.3./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembernek az ajánlattétel
időpontjában (ezt követően a szerződés időtartama alatt) szerepelnie kell a szakmai kamara névjegyzékben. 16. 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

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.12.04
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(A rendszer automatikusan tölti)

