ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR001003442022
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Strandfejlesztés STR-2021-104(1533)

Ajánlatkérő
neve:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

15321/2022

Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Mosonmagyaróvár

HU221

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Tóth

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

15728032208

Nemzeti azonosítószám

Fő Utca 11

Postai cím:
Város:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

toth.zita@mosonmagyarovar.hu

Telefon:

9200

Ország:

Magyarország

Zita
+36 96577842

+36 96211764

Fax:

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

www.mosonmagyarovar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mosonmagyarovar.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

Postai cím:

Hold Utca 6. IV. em. 5.

Város:

Budapest

EKR001003442022

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Zsinka-Tóth

Postai irányítószám:

1054

Ország:

12740497241

Magyarország

Beáta

2022.07.20 13:01:36

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kozbeszerzes@oeszy.hu

+36 12251229

Telefon:

Fax:

+36 12251230

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

www.oeszy.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.hu

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

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

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001003442022/reszletek

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

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001003442022/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

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

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

EKR001003442022

Strandfejlesztés STR-2021-104(1533)
EKR001003442022

Nem

Építési beruházás

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Strandépület építése vizesblokkokkal. A tervezett épület nettó alapterülete 74,64m²
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

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

Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan
gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés
részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő
az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a
javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés.
A munkaterület jellege, mérete, a kivitelezési időszak rövid hossza nem engedi meg, hogy egyidejűleg több fővállalkozó legyen jelen a
projekt végrehajtása során, ebben az esetben a munkaszervezés és a felelősségi kör kialakítása nem megoldható.
Az ellátandó feladatok egymásra épülése, az építési tevékenységek szoros összefüggése, összekapcsolódása azt eredményezi, hogy
egyik a másik ellátott feladata alapján tudja végezni a saját feladatát.
A szükséges egyeztetések, utazások és környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja miatt célszerű a beszerzés
egységes lebonyolítása.

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

Strandfejlesztés STR-2021-104 (1533)

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

45200000-9

45210000-2

45260000-7

45262500-6

45300000-0

45310000-3

45350000-5

45400000-1

45410000-4

45421000-4

EKR001003442022

45430000-0

45261400-8

45440000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU221 Győr-Moson-Sopron

9200 Mosonmagyaróvár, Strand u. 17.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Strandépület építése vizesblokkokkal. A tervezett épület nettó alapterülete 74,64m²
Női és férfi vizesblokk, öltözők, zuhanyzó, akadálymentes mosdó, baba-mama szoba és kiszolgáló helyiségekből álló strandépület
építése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó
szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Kötelező jótállás időtartamán (24 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő
vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)

5

3. Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 1 naptári 10
nap, max. 7 naptári nap)

4. A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő szakembernek az MV-É felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli
többlet szakmai tap. (egész hó, min 0, max 36 hó

10

5. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a zajjal járó kivitelezési munkát hétköznapokon 10
és 15 óra közötti időszakban végez? (igen/nem)

5

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

EKR001003442022

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2022.09.01

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2023.03.31

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
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: STR-2021-104

II.2.13) További információ:
II.2.7. ponthoz:
A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadásától kezdődik. A kezdésként beírt dátum technikai szám a
hirdetmény feladhatósága szempontjából.
A munkaterület átadására a szerződés kötést követő 8 munkanapon belül sor kerül.
II.2.12) ponthoz
Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül, akkor érintett.

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

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) és Kbt.63.§(1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, akivel szemben,
illetőleg akinek alvállalkozójával, és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba
bevont gazdasági szereplővel szemben az eljárásban előírt kizáró okok valamelyike fennáll vagy
a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az
ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlata
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata
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kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.
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.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §
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.
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától
kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban
foglaltak szerint köteles elvégezni.
Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az
alkalmassági követelmények, valamint adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését a 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok alapján.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt kizáró okok tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 4.§ (2a) bekezdésére.
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:
Nem releváns, nem került meghatározásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontjára és a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 5 (öt) év (60 hónap) legjelentősebb referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rend. 23. § alapján az alkalmassági
minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolás csatolásával
kell igazolni.).
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerinti
bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy
az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a
referenciakövetelményt a szerződést kötő másik fél által kiadott referencia igazolással kell igazolni.
A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra
vonatkozó referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett
építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. b)pontja igazolására ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberről,
akit be kíván vonni a teljesítésbe.
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A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog,
vagy adott esetben azzal már rendelkezik (megjelölve a jogosultság megszerzésének időpontját) valamint azzal a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezni fog.
- amennyiben az előírt és megajánlott szakember rendelkezik már jogosultsággal és szerepel
kamarai nyilvántartásban, úgy e nyilvántartásbeli azonosítószámát is szükséges rögzíteni az
igazolásban
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá- amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel
időpontjában még nem rendelkezik -:
a szakember esetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, valamint
a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a
betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a
tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a
megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben
nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt)
pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik -:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben
nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt)
pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11)bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nem jogosult, úgy a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység
végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember)
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm.rend. 40. § és 41. §-aiban
foglaltakra. Nem magyarországi letelepedésű szakembereknek a szerződéskötés időpontjára
szerepelniük kell az illetékes kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.
131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést
ajánlatkérő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), magasépítési
referenciával, amelynek keretében összesen legalább nettó 50 m2 alapterületben épület építését és/vagy felújítását és/vagy bővítését
valósította meg.
Az előírt terület mértékére vonatkozó követelmény max 2 db referenciával igazolható.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített
ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai
alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjaiban foglaltak szerint.
M.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

Nem

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

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérre jogosult ajánlatkérő, ha nyertes ajánlattevő valamely kötelezettségét - olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben
hibásan, késedelmesen vagy nem teljesíti.
Késedelmi kötbér: Alapja az összesített nettó vállalkozói díj, mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap. Maximális mérték: a
nettó vállalkozói díj 15%-a. Ajánlatkérő a kötbér maximumának elérésekor jogosult felmondani, illetve elállni a szerződéstől.
Meghiúsulási kötbér: Alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
Jótállás: 24 hónap. Ezen felül a 2. értékelési szempontra tett megajánlása szerint köteles jótállást vállalni.
AK tartalékkeretet nem köt ki.
Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köt ki ajánlatkérő.
Jótállási biztosíték: nettó vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot köt ki ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

EKR001003442022

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról az
ellenérték kifizetésére irányadó szabályok figyelembe vételével legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1), (3), (6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől
számított harminc napon belül kerül sor. Ajánlatkérő, illetve a kifizetésre köteles szervezet a vállalkozói díjat az igazolt
szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles az ellenszolgáltatást
teljesíteni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A vállalkozói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül).
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
Rendelet 30-32/A. §,
a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (3), (5)-(6), (9) és (11) bekezdés.
Előleg:általános forgalmi adó nélkül számított, teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít ajánlatkérő a Kbt.
135.§ (7) bekezdés alapján.
Az előleg a Rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre
előlegbekérő alapján. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és részére megfizetett előleget ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendelet 118/A. § előírásai szerint számítja be, és az előleg mértékével csökkentett összeget fizeti meg a nyertes ajánlattevő
részére.
Ajánlatkérő a Rendelet 32/A. § szerinti esetben a Rendelet 32/A. § szerint teljesíti a fizetést. Nyertes ajánlattevő a következők szerint
jogosult számla benyújtására:
1 db előlegszámla,
1. részszámla: kiállítása 15%-os műszaki készültségi foknál, a nettó díj 15%-áról,
2. részszámla: kiállítása 50%-os műszaki készültségi foknál, a nettó díj 35%-áról,
3. részszámla: kiállítása 80%-os műszaki készültségi foknál, a nettó díj 30%-ról,
végszámla: nyertes ajánlattevő a végszámla kiállítására 100%-os műszaki készültségi foknál, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását
követően a nettó vállalkozói díj fennmaradó 20 %-ról, a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. A végszámla elismerésének
feltétele sikeres műszaki átadás átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása,
a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása az ajánlatkérő részére és a munkaterület ajánlatkérő általi visszavétele, valamint
ennek e tény rögzítése az e-naplóban. Az esetlegesen igénybe vett előleg összege az 1. részszámlából kerül elszámolásra.
A kifizetés – amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül - utófinanszírozással a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint
történik.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi
kamatot fizet.
Ajánlatkérő alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § előírásait, mivel jelen beruházás
engedélyköteles.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezetalapításához és nem teszi lehetővé azt, azt
a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg és nem teszi lehetővé. AK időszakos üzleti társulások(konzorciumok) ajánlatát is
elfogadja. Feltételeket ld. a közb. dok-okban.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen

IV. szakasz: Eljárás

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

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő:

2022.08.11

12:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2022.08.11

Hely:

https://www.ekr.gov.hu/

14:00

óra/perc

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) és (1c) pontja szerint történik. Irányadó továbbá a 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:

Igen

380.000 Ft

A befizetés helye:

OTP Bank Nyrt

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

11737076-15367400-00000000

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával
egyidejűleg nyújtani kötelesek a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt
módja:
feltételek biztosítására.
A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az
ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás)
esetén: ajánlatkérő előírja a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki
átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolását.
További részl. dok.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0

-

10

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az 1. és 3. értékelési részszempont: KH Útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. melléklet A) 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a
2., és 4. ért. szem.esetén 1. melléklet A) 1. ab) egyenes arányosítás, 5. ért. szemp: pontozás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
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VI.3.9) További információk:
a) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerintinyilatkozatát.
b) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. §(4) bek. szerinti információkat.
Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az
ajánlat részeként kitölteni.
c) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében
nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésreálló űrlap kitöltésével).
d) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza.
e) A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.
f) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. Felhívjuk
a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni!
g) Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozat és dokumentum.
h) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
i)A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Csizmadia Laura (lajtsromszám: 1003) felelősakkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el.
Részletesen a KD-ban.
j) A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb kivitelezés véghatáridejét egy hónappal meghaladó érvényességű, teljes körű építésszerelésbiztosítást kötni (C.A.R) a biztosítási összegnek, minimum meg kell egyezni a ajánlati árral megegyező összeggel. (a
kiegészítő vagyoncsoportok nélkül, mint pl. felvonulási létesítmények, építő gépek, mellék költségek) A biztosítási szerződésen
társbiztosítottként fel kell tüntetni az az Önkormányzatot.
Fentieken túlmenően a nyertes ajánlattevőnek építőipari tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással is kell rendelkeznie, ami
lehet külön szerződés vagy az építés-szerelésbiztosítás része is. A felelősségbiztosítás mértéke min. 10.000.000.-Ft/káresemény és
min. 20.000.000.-Ft/év. Az ajánlattevőnek a szerződéskötéskor be kell mutatni a meglévő biztosítási ajánlatait vagy kötvényeit, de
minden esetben szükséges a biztosító nyilatkozata vagy a fedezetigazolás. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama
alatt - a kivitelezés véghatáridejét egy hónappal meghaladó időtartamig - köteles az előírt biztosításokkal rendelkezni. Az ajánlattevő
erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlat részeként köteles benyújtani
k) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § alapján szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Erre
vonatkozóan ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni. Ajánlattevő továbbá köteles nyilatkozni arról is, hogy tudomásul veszi,
amennyiben a kivitelezői nyilvántartásban a szerződéskötés időpontjában
nem szerepel, az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján úgy tekinti, hogy az ajánlattevő a szerződéstől visszalépett, és a
szerződést a második legkedvezőbb ajánlatot tettajánlattevővel köti meg, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
l) Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást tekintettel arra, hogy a teljesítés helye közterület és bármikor megtekinthető.
m) Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet),
valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára
figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére.
Erre figyelemmel az ajánlattevők az ajánlatuk részeként nyilatkozatot kötelesek csatolni arra vonatkozóan, hogy a tilalom személyi
hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy
kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem. A bírálati szakasz során, ha ajánlatkérő megállapítja az ajánlatban benyújtott
nyilatkozat alapján, hogy ajánlattevő a tilalom hatálya alá tartozik, ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezést, ajánlatot a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani.
n) Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a Támogató szervezet a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó Támogatói Okiratot meghosszabbítja
és ezáltal a projekt befejezési határidejéig a kivitelezési határidő rendelkezésre áll, úgy ajánlatkérő a szerződést módosítani fogja az
elszámolhatóság érdekében (Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pont szerinti módosulás.
Ajánlatkérő az érintett rendelkezéseket a felhívásban és a szerződéstervezetben jelzi.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022.07.20

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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