ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000576932018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Jászberény Városi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Fenntar.tel.-i közl.fejl. Jászb-ben Buszpályaudvar

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

15344/2018

Eljárást megindító felhívás
Eljárást megindító felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Jászberény Városi Önkormányzat

EKRSZ_
17182803

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Jászberény

NUTS-kód:

HU322

Egyéb cím adatok:

Lehel Vezér Tér 18.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

fejlesztes@jaszbereny.hu

Postai irányítószám:

Szabó
Telefon:

+36 57505785

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.jaszbereny.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.jaszbereny.hu

I.2) Közös közbeszerzés

EKR000576932018

Ország:

Magyarország

Tamás

Internetcím(ek)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

5100

Fax:

+36 57505713

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

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

A közbeszerzési dokumentum a következő URL címen érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000576932018/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/EKR000576932018/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:

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

I.6) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

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

Fenntar.tel.-i közl.fejl. Jászb-ben Buszpályaudvar
EKR000576932018

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

EKR000576932018

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában (Buszpályaudvar
)” - JÁSZBERÉNY, THÖKÖLY U. – RÁKÓCZI U. JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONT
KIALAKÍTÁSA, KAPCSOLÓDÓ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS JÁSZBERÉNY, PETŐFI TÉRI ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETÉNEK
RENDEZÉSE - AUTOMATA ÖNTÖZŐHÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA KÖRNYEZETRENDEZÉS - CSATORNÁZÁS, VÍZELLÁTÁS

II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

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

Nem

Ajánlatok benyújthatók
Részek száma:
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
Részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, mert az építési beruházás egy egységet képvisel, egyetlen ajánlattevő
azt el tudja végezni, annak részekre bontása a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat drágítaná.

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

Fenntar.tel.-i közl.fejl. Jászb-ben Buszpályaudvar

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
39715300-0

45000000-7

45112700-2

45213311-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés helye:

5100 Jászberény, Petőfi utca 2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászberény, Thököly u. – Rákóczi u. jelzőlámpás csomópont kialakítása, kapcsolódó útfelújítási munkák és parkolóépítés, Jászberény
Petőfi téri zöldfelületek kialakítása, környezetének rendezése, automata öntözőhálózat létrehozása, környezetrendezés, csatornázás,
vízellátás. A Petőfi tér teljes átépítésével 8 db (2 csuklós, 6 szóló) autóbusz egyidejű megállását lehetővé tevő autóbusz-állomás jön
létre. Az állomás épületét és az azt körülvevő tervezett zöldfelületet körülvevő úthálózat a buszok óramutató járásával megegyező,
egyirányú mozgást végezhetnek. Az északi oldalon (Rákóczi út) 2db csuklós, a déli oldalon (Hold utca) 3 db szóló, a keleti és a nyugati
oldalon, valamint a Palotási János utcában 1-1 szóló busz megállóhelyét alakítottuk ki. A szolgálati épületben történő ügyintézés miatt
szükséges 2db várakozóhely a buszok számára, melyeket a tömb keleti részén, illetve a Hold utca Thököly úti csomópontja közelében
helyeztünk el. A megállók és várakozóhelyek szélessége egységesen 3,0 m, az autóbuszok számára kialakított haladósávok 4,0-4,5 m
szélességűek. A megállóhelyek csomóponti ívek kialakításánál figyelembe vettük a csuklós és a szóló buszok hosszirányú és
keresztmetszeti helyigényét. A Rákóczi út szélesítésével 2x3,25 m széles forgalmi sáv, 2x1,0 m kerékpársáv és 3,0m széles
megállóhelyi sáv jön létre. A Palotási János utca Kossuth Lajos utcáig tartó szakasza szintén átépítendő, 4,0 m széles burkolattal, és
minimum 2,0 m széles járdával. Az út egyirányú forgalmat bonyolít a Kossuth Lajos utca felé. Aszfalt burkolat, járda bontása és
felújítása: 5200 m2 A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a
dokumentációban és a műszaki dokumentációban esetlegesen 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás

20

M.2.a) alkalm. köv. igazo.-ra bemutatott,139/2015. (VI. 9.) Korm.rend.3.mell. 169. 10
pont(okl.műsz.men.) 36 hó-n felüli többl.tapasztalata mélyépítések helyszíni
irány-ban,max +24hó-ig,hónapban megadva

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség
Ár kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár

70
Nem

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

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
16

Időtartam hónapban:
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
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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
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TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004

Igen

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 Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint az 62. § (1) bekezdés k
) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, 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, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi
letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által vezetett névjegyzékében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő alkalmatlanságát e körben nem az
okozza, ha az ajánlattevő maga, hanem ha az Étv. szerinti építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a
hivatkozott névjegyzékben
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen,
elektronikusan elérhető adatbázisból. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) szerint amennyiben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. Amennyiben ilyen igazolást benyújtani az
ajánlattevő nem tud vagy azt nem lehetséges ellenőrizni a Kbt. 69. § (11) bek. alapján, úgy ajánlattevőnek az őt nyilvántartó állam
honossági szerinti hatósági vagy egyéb közhatalmi jogosultsággal rendelkező szerv igazolását szükséges benyújtania arról, hogy az
építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő az építőipari tevékenység végzésére jogosult. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. §
(2) alapján a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt. 67. (3) bek.) arról
köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő felhívására (előzetes igazolás). Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. §-a szerinti felhívása nélkül
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt
felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és
szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. b) pontja alapján csatolni kell az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év éves beszámolóját (
mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói záradék), kivéve, ha előbbi iratok a céginf.
szolgálat honlapján megismerhetők. P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés
c) pontja alapján csatolni kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (kerékpár és/vagy út és/vagy
járda és/vagy parkoló építése és/vagy felújítása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről - adott esetben az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a fenti Korm. rend. 19. § (3) bekezdés szerint. A minősített
ajánlattevőknek a fenti Korm. rend. 19. § (7) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége
merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a Kbt. 69. § (4) bek.
szerinti igazolás benyújtását. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
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felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bek.alapján az а szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A
dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az
alk.követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alk. követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladását megelőző három a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évekből két év negatív volt. Az ajánlatkérő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a később létrejött gazdasági szereplőknek a
közbeszerzés tárgyából (kerékpár és/vagy út és/vagy járda és/vagy parkoló építéséből és/vagy felújításából) származó nettó
árbevételének megkövetelt mértéke 300.000.000,- Ft. P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti évre (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) vonatkozóan a
közbeszerzés tárgyából (kerékpár és/vagy út és/vagy járda és/vagy parkoló építése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartamban összesen nem éri el legalább a nettó 300.000.000,- Ft-ot. Azokban az
esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is köteles az ajánlatkérő
elfogadni egyéb igazolási módok helyett. Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen egyenként vonatkoztathatók a gazdasági
szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése is.
A P1-P2 pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (7). Az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a
gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást
megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelnek. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően – szükségszerűen - a Kbt. 69. § (4) bekezdés
alapján jár el.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Rendelet) 22. § (3) bek. alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen
teljesített, legjelentősebb építési munkálatainak ismertetését, a Rendelet 22. § (3) bek. szerinti módon, a szerződést kötő másik fél
által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő fél) neve, címe, b) a szerződést
kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c)
az építési beruházás tárgya d) a referenciaszerződés mennyisége e) a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap
pontossággal f) teljesítés helye g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, h)
amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítés szerinti mennyiséget kéri
ajánlatkérő megadni. A Rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 év éven
belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Irányadó még: A Rendelet 21/A. §-a és 22. § (5) bekezdése. Más gazdasági
szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az
alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. M.2. A Rendelet 21. § (2) bekezdés b)
pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint a
szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is.
Akiknél szükséges csatolandó továbbá a szakember képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Ha a Rendelet 28. §-ban és a
36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett. Az előírt műszaki,
szakmai alk. köv.-nek aközös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. §(6) Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Be kell nyújtani
az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan (elő)szerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk
kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alk.min. köv.-nek
megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bek. alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen
kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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M.1/ Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben nem
rendelkezik sikeres átadás-átvétellel lezárult útfelújítási munka elvégzésére vonatkozó referenciával, amelynek útfelújítással érintett
összfelülete nagyobb, mint 3800 m2 A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a
nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás - a
teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.. M.2. Az eljárásban alkalmatlan az
ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között, - legalább 1 fő, a projekt irányításért felelős, 139/
2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet 169. pontja szerinti okleveles műszaki menedzser végzettségű, legalább 36 hónap
mélyépítési kivitelezési munka szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel és - legalább 1 fő okl. építőmérnök, vagy építőmérnök,
vagy magasépítő mérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és - - legalább 1 fő a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet I.
melléklet II. fejezet 8. pontjában meghatározott könnyű- és nehézgépkezelővel (vagy ezzel egyenértékű, pl.: építési anyagelőkészítő
gép kezelő; földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; útépítő- és karbantartógép kezelő), Egy szakember több pozícióra is
megajánlható
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő 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:
III.1.6) A szerződés biztosítékai: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás
időtartamára - az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: a) Jótállási
kötelezettség b) Késedelmi kötbér c) Hibás teljesítési kötbér d) Meghiúsulási kötbér Jótállás: A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó)
jogosult teljes körű, a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított legfeljebb 36 hónap időtartamra jótállást vállalni. A jótállási
kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű befejezésétől kezdődik. Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő
a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy ajánlatkérő jogosult a nyertes
ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó
vállalkozói díj 0,2%-a naponta (Ajánlatkérő „napi” kifejezés alatt naptári napot ért) azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben
érvényesíthető késedelmi kötbér maximuma 160 naptári napot. Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő
hibásan teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó teljes vállalkozói díj
összegének 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30%-a százaléka.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén az ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben.
Meghiúsulásnak minősül különösen a nyertes ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a nyertes
ajánlattevő szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj.
A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30%-a. A szerződés biztosítékainak esetleges egyéb részletes szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza. A kötbérek vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) és (2) bekezdésére, valamint a 6:
187. §-ára.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján legfeljebb az ÁFA
nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30%-ig nyújt előleget. Az ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni. A nyertes ajánlattevő 1 db előlegszámla 3 db részszámlát, és egy
végszámlát nyújthat be a szerződés keretében. A részszámla és a végszámla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (3) bekezdése,
valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B §-a alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. A fizetési feltételek
kapcsán irányadó jogszabályok még: Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B §-a, továbbá a Kbt. 135. §-a. Az
ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket a
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében megengedi gazdálkodó szervezet létrehozását. A
létrehozandó szervezetek formái: a Ptk. 3:159. § (1) bekezdése szerinti korlátolt felelősségű társaság. Jegyzett tőkének kötelező elérnie
a Ptk. szerinti - Kft. formára irányadó - törvényi minimumot, azaz 3.000.000,-Ft-ot. Az alapítandó gazdasági társaság
főtevékenységének a „TEÁOR 08’ 4299 - Egyéb mns építés” tevékenységet kell megadni

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

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A 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
Nem

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

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

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

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

Nem

IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Az első tárgyalás időpontja:

(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)

(egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)

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

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

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

2018.09.24

10:00

óra/perc

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

vagy napban:

60

2018.09.24

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
2018.09.24

Dátum, helyi idő:

12:00

óra/perc

1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.

Hely:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdése szerint. 2018. április 15. napjától kezdődően megindítandó közbeszerzési eljárások esetében a
bontás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § szerint történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
Nem

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

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

-

10

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ár: fordított arányosítás; Jótállás: egyenes arányosítás; Szakember többlettapasztalat: az arányosítás módszere a Közbeszerzési
Dokumentumban foglalt képlet alapján
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
VI.3.4) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt törvényi felhatalmazás alapján a közbeszerzés tekintetében a Kbt. és
valamennyi kapcsolódó egyéb, releváns jogszabály rendelkezéseit akként alkalmazza, hogy az eljárást a Kbt. 113. § (5) bekezdés a)
pont szerinti szabályok alapján folytatja le, azaz jelen eljárásban a Kbt. harmadik része szerinti nyílt, hirdetménnyel induló eljárást
indít, az egyébként irányadó, a Kbt. 113. § (1) – (4) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatóval induló eljárás helyett, és ezen
eljárás-rezsim által meghatározott jogszabályok rendelkezéseit, valamint a hirdetményminta tekintetében a 44/2015 (XI. 2.) MvM
rendelet 3. mellékletét alkalmazza. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Hiénypótlás Kbt. 71. §-a szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a
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Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlathoz be kell nyújtani a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). Amennyiben az ajánlattevő
a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (
alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő ld. Kbt. 65 § (7)-(9) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a
szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. Ajánlatkérő alkalmazza, a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő az idegen
nyelvű dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem
előírás), apostille hitelesítés nélkül. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás
lehetőségét. Ajánlatkérő közli, hogy a kiegészítő tájékoztatás tekintetében az ésszerű határidő alatt az ajánlattételi határidőt megelőző
3. munkanapot érti. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79.§-a
szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők
részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (4) bekezdése esetében - a második legkedvezőbb ajánlatot
tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de a
szerződéskötési moratórium lejártát követően kerül sor. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, a támogatás intenzitása 100%.
Alkalmazandó szabályok külön9sen: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), , a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet, 2013. évi V. törvény (Ptk.) az
építőipari kiv. tev.-ről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt
terhelik. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő tekintetében a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési kivitelezési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (
építésbiztosítással) „all risk” típusú (legalább 50 millió Ft/káresemény – 200 millió Ft/év). Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés
megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a
szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell
benyújtania.Ajánlatkérő átalánydíjas szerződést kíván kötni

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018.08.23

(A rendszer automatikusan tölti)

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Ajánlati/részvételi
felhívás hirdetmény
feladása

Feladott

2018.08.23

Közzététel
dátuma
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