ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000503592018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Jászberény Városi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Jászberény - Zöld város kialakítása - mélyépítés

Felhívás
Ajánlattételi 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:

Postai irányítószám:

5100

Ország:

Magyarország

Lehel Vezér Tér 18.

Egyéb cím adatok:

Bató

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU322

batoa@jaszbereny.hu

Telefon:

Andtrea
+36 57505744

Fax:

+36 57505744

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

www.jaszbereny.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
61268595

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

anpast@anpast.hu

Paksi
Telefon:

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

EKR000503592018

www.anpast.hu

1053

Ország:

Magyarország

Gábor
+36 16961627

Fax:

+36 16961628

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Jászberény - Zöld város kialakítása - mélyépítés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Lehel vezér tér és kapcsolódó területeink rekonstrukciója A Holló András utca környezetrendezése, Déryné utca
környezetrendezése, Lehel vezér tér környezetrendezése, Fürdő utcai parkoló kialakítása 5000 m2 tér kialakítása a város fent
nevezett területein, mely 4000 m2 zöld felület kialakításával, felújításával párosul. 2. Belvárosi gyalogos sétány kialakítása,
környezetének rendezése 2300 m2 tér (térkő, aszfalt, beton) és 350 m2 zöld felület kialakítása, felújítása
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2019.10.31.

1.Jászberény Lehel vezér tér és a hozzá kapcsolódó közterületek: hrsz: 3924, 3902/1, 3902/2, 3916,
3911, 3907/1, 3905 2. Belvárosi gyal-os sétány kialak., körny. rend.-e: Jászberény hrsz:1 és hrsz: 6

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Munka- és közlekedésszervezési okok miatt, a felvonulási terület csökkentése, az egységes forgalomtervezési szempontok, az egyes
munkafolyamatok egymáshoz hangoltsága, a munkanemek nagyfokú azonossága miatt az ép. ber. egy egységként kezelendő

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

Jászberény - Zöld város kialakítása - mélyépítés

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

45112710-5
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45112711-2

45213316-1

45231000-5

45232130-2

45233120-6

45233250-6

45233252-0

45233253-7

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

A teljesítés helye:

1.Jászberény Lehel vezér tér és a hozzá kapcsolódó közterületek: hrsz: 3924, 3902/1, 3902/2, 3916,
3911, 3907/1, 3905 2. Belvárosi gyal-os sétány kialak., körny. rend.-e: Jászberény hrsz:1 és hrsz: 6

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont]. Holló András utca, Déryné utca, Lehel vezér tér
környezetrendezése, Fürdő utcai parkoló kialakítása 5000 m2 tér kialakítása, mely 4000 m2 zöld felület kialakításával,
felújításával párosul. Akcióterület: 1. Lehel vezér tér: a Főtér nyugati oldalán húzódó épületsor előtti járdák és zöldfelületek (
Holló András utca - Déryné utca közötti szakasz), valamint a Főtér központi része. (3902/1, 3902/2 ) 2. Holló A. u.: a Lehel tér és
a Fürdő u. közé eső terület, a Dérynétömb felőli oldalon a már megépült, felújított járdáig húzódik. (Hrsz.:3924) 3. Déryné utca:
a Lehel tértől a Jászkürt Fogadó előtti térig (Hrsz.: 3916) 4. Fürdő utcai parkoló: 44 db parkoló kialakítása.A Fürdő utcai parkoló
útjai aszfalt burkolatúak, a parkolófelületek a Holló A. utcában elbontott bazalt nagykockakő burkolatból készülnek. A fogadó
felőli oldalán kiselemes térkő burkolattal fedve új járda épül. (Hrsz.: 3905, 3907/1, 3911) Burkolatok: egységesen Pest Buda
térkő lesz (gyalogos és gépjárműforgalmú szakaszokon is). Az utcákba új utcabútorok kerülnek: padok, hulladékgyűjtők,
kerékpártárolók. A Fürdő u-i parkoló útjai aszfalt burkolatúak, a parkolófelületek a Holló A, u-ban elbontott bazalt nagykockakő
burkolatból készülnek. Közművek: A Lehel vezér téren található kandeláberek helyben maradnak. A Holló A. u-ban a meglévő
beton lámpaoszlopok cseréje szükséges. A 2015-ben lecserélt lámpafejek itt is megtartandók, de áthelyezendők az utcán belül. A
Déryné utcában található 4 db közvilágítási oszlop (fa és beton oszlopon), melyek bontása szükségszerű a rendezett utcakép
kialakítása érdekében. A légkábelek helyett földkábelek kiépítése szükséges (’Elektromos munkák’ munkarész szerint). Az
oszlopokról lekerülő lámpafejek az utcán belül áthelyezendők új kandeláberekre. Zöld felület rekonstrukció – automata
öntözőrendszer kiépítése Utcabútorok elhelyezése A berendezési tárgyak anyagukban fa-fém kombinációk.. A támlás padok
mmcité Portiqoa típusúak, alumínium öntvény lábbal, akácfa lamellás ülőfelülettel, karfa nélküli kivitelben. A kerékpártárolók
mmcité – Bikepark kerékpártárolók, egyesével elhelyezhetők, több rögzítési pozíciót tesznek lehetővé, üzemen kívüli állapotban
az áthaladást a sorolt kerékpártárolókhoz képest kevésbé akadályozzák. Az egyszerű hengeres hulladékgyűjtők fém
hengerpalástú termékek: Városszépítő, Konstruktív típusú hulladékgyűjtő. Belvárosi gyalogos sétány kialakítása, környezetének
rendezése 2300 m2 tér (térkő, aszfalt, beton) és 350 m2 zöld felület kialakítása, felújítása: - 363 m2 kiskocka, kiskő burkolat
készítése, alapra fektetve Pest Buda térkő - 1020 m2 aszfalt burkolat kialakítása - 1 db acél kapu készítése - közvilágítás
fejlesztés - 1 db pad és 1 db hulladékgyűjtő kihelyezése (mini szelektív hulladékgyűjtő) A Polgármesteri Hivatal udvarát össze
kell kötni a Zirzen Janka utcával, így kialakítva egy összefüggő gyalogos sétányt. Az így összekapcsolt teret aszfalt burkolattal
kell ellátni. A tervezett aszfalt AC11 minőségű, és átlagosan 10 cm vastagságban kell beépíteni a tereprendezési helyszínrajzon
megadott szintekig. A gazdasági udvar szintén ezt az aszfalt burkolatot kapja. A tervezett járdákat és előteret a Jász Múzeum
mellett City top kockakővel (vagy azzal egyenértékű burkolóval) kell kivitelezni, egyéb helyeken (a Zirzen Janka u. felőli falak
mellett) beton járdát kell építeni. Az udvarban a gépkocsival való közlekedésre is alkalmas utak rendszere megmarad (pl.: a
középső zöldsáv körüljárhatósága), viszont a parkolóhelyek szabályos kialakítása megtörténik. Az egyes parkolóhelyeket beton
gyephézagos elemekkel kell burkolni, egymástól színes kockakő fogja elválasztani. A Zirzen J. utcának a Hivatalhoz való
bekötése új burkolatot kap: Pest-Buda térkő. Az út hossza 49 m, szélessége átlagosan 7 m.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
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Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

A teljesítésben részt vevő szakember
szakmai tapasztalata mélyépítési
kivitelezési munkák helyszíni
irányításában (maximum 24 hónap) (
hónap)

20

Többlet jótállás időtartama a
10
minimumként meghatározott jótállási
időn felül (maximum 24 hónap) (hónap)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Vállalkozói díj (nettó Ft)

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
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.09.12.

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.10.31.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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

Opciók leírása:

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
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Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005

II.2.13) További információ:
A kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ami az eljárás lefolytatásának függvényében változhat, de ez a teljesítési
határidőt (2019.10.31.) nem befolyásolja, erre való hivatkozással a nyertes ajánlattevő nem kezdeményezheti a teljesítési
határidő módosítását.

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 olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró
okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont]. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 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 ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a
figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozatával kell igazolnia. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő
a 321/2015. (X. 30.) Kr. 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
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.]. Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt – Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjai szerinti – kizáró okok. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés] Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.]. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1
)-(2) bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra. 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. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú
nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §]. A kizáró okokra 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 [
321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. §-ára figyelemmel
ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bek., 67. § (3) bek., 114. § (2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr.
24. § (2) bek. előírásaira.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés tényét a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolására elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt
GP1. alkalmassági követelménynek [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. §
(6)-(9), (11) bek., 67. § (3) bek. , 114. § (2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) (6)- (7) bek. előírásaira. A Kbt. 67. § (3)
bekezdése alapján amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében –
az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (6)
bekezdés szerint 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.
Az alkalmassági minimum követelmények:
GP1.: az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az – általános forgalmi adó
nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 250 millió Ft-ot A GP1. alkalmassági követelménynek a közös
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ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok összeadódhatnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolására elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt
MSZ1. alkalmassági követelménynek [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.
§ (6)-(7), (9), (11) bek., 67. § (3) bek., 114. § (2) bek., 140.§ (9) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bek., 24. § (1)-(2) bek.
előírásaira. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. §
(1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint 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.
Az alkalmassági minimum követelmények:
MSZ1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak valamint a szerződésnek megfelelően nem teljesített
műszaki átadás-átvétellel lezárva összesen legalább 5250 m2 területű út és/vagy parkoló-építés és/vagy parképítést Ajánlatkérő az öt
éves (60 hónap) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe. Az MSZ1. alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a. max: a nettó díj 20 %-a. Kötbérterhes határidő
a véghatáridő. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 1 %-a. Meghiúsulási kötbér: A nettó
vállalkozási díj 30 %-a Jótállás: a minimumként meghatározott 24 hónapon felül, a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő időtartam
szerint. Kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. Jótállási biztosíték: AK a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos
igények a jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettó vállalkozási
díj 2 %-a. AT-nek nyilatkozatot kell csatolnia az előírt biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. A szerződés
biztosítékaival kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK tartalékkeretet nem köt ki. A nyertes AT jogosult a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. A nyertes AT előlegszámlát állít ki. Az előleg elszámolása a 3.
részszámlából és a végszámlából történik két egyenlő részletben. AK az ellenszolgáltatást EU támogatásából biztosítja,
utófinanszírozás keretében. AK 3 részszámla (25%, 50%, 75%-os készültségenként) és 1 végszámla (100%-os készültségnél) számla
benyújtásának lehetőségét biztosítja a szerződéstervezet szerint. A támogatási intenzitás:100,000000%. Az ajánlattétel, az elszámolás
és a kifizetés pénzneme a forint (Ft), a megkötendő szerződés átalánydíjas. Jogszabályok: Kbt. 135. § (1)-(2);(5-7); 272/2014. (XI. 5.) Kr
. Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor); 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-B. § (alvállalkozó igénybevétele
esetén); 322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §, Áfa tv. 142.§

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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

Nem
Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.08.24.

11:00

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:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.08.24.

13:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) 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:
V.2) További információk:
1. Az eljárás fajtája a Kbt. 115. §szerinti nyílt eljárás. 2. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége (Kbt. 39. § (1) bek.):
www.ekr.gov.hu EKR szám: EKR000503592018 3. Az ajánlat benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja:
elektronikus. 4. Az ajánlatok felbontásának ideje: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő
lejártát követően, két órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
5.A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 5.1.Nyertes AT köteles a szerződés teljesítése során a kivitelezési
munkába legalább 6 fő helyi hátrányos helyzetű lakost bevonni. Részletek a szerződéstervezet III.10. pontjában. 5.2. Vállalkozó
köteles részt venni a Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár) és a Megrendelő által kezdeményezett helyszíni
bejárásokon vagy lakossági fórumokon. 5.3. A kivitelezés során a felújítással nem érintett üzletekben/intézményekben folyó
munkát, a nyitva tartást, a biztonságos megközelíthetőséget nem korlátozhatja, jelentősen nem zavarhatja. A kivitelezés
megkezdése előtt 5 nappal a kivitelezéssel érintett területen valamint a közelben található üzletek/intézmények valamennyi
tulajdonosát, bérlőjét a Vállalkozónak írásban értesítenie kell a munka megkezdésének pontos időpontjáról, a felelős műszaki
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vezető nevének és elérhetőségének megjelölésével. 6. Ponthatárok valamennyi részszempont esetében: 0 - 100 pont. Értékelés
módszerét a dokumentáció tartalmazza. 7. A szerződés teljesítése során Vállalkozónak rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. r. szerinti, vagy azzal egyenértékű, vagy magasabb képesítési minimum követelményt tartalmazó jogosultságú – a
szerződésben előírt - felelős műszaki vezetővel és más szakemberrel. 8. AK Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza. AK Kbt.
81. § (4)-(5) bek-t alkalmazza. 9. AK 2018.08.13-án 10:00 óra kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helyszíne: Polgármesteri
Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 1. sz. tárgyaló) A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet AK öt napon belül
az EKR-ben elektronikusan hozzáférhetővé tesz. 10. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-a alapján AK előírja, hogy a nyertes AT(k)-nek
szerződéskötés időpontjára teljeskörű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára. A felelősségbiztosítás mértéke: 80 millió Ft/év és 40 millió Ft/káresemény limitű.
(részletes követelmények a szerződéstervezetben.) Ha a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt
felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben AK a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevővel köthet szerződést. 11. Az AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes AT(k) által projekttársaság létrehozását.
12. AK a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bek-re tekintettel előírja szakmai ajánlat benyújtását, amelynek az árazott
költségvetés valamint az értékelési szempontokra tett vállalások képezik a részeit. 13. A nyertes ajánlattevővel megkötött
szerződésben AK kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot
szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 14.A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára az ANPAST Europroject
Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.) dr. Paksi Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00062) útján látja el a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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2018.08.06.

