ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000214252018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Tass Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Energetikai korszerűsítési feladatok ellátása

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Tass Község Önkormányzata

EKRSZ_
88576882

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tass

HU331

NUTS-kód:

6098

Ország:

Magyarország

Széchenyi Út 48

Egyéb cím adatok:

Czégányné Végh

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

koltsegvetes@tass.hu

Telefon:

Erika

+36 76536204/25

Fax:

+36 76536207

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

http://tass.hu/hirek

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
68966847

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

Hatvani

hatvani.agnes@imperialkft.hu

Telefon:

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

Magyarország

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

1022

http://imperialkft.hu/

Ágnes
+36 12053512

Fax:

+36 12053513

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

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:
45210000-2

Energetikai korszerűsítési feladatok ellátása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- előlépcső és terasz bontása: 1,3 m3, - új rámpa és előlépcső készítése: 2,4 m3 beton bedolgozásával, - beton aljzat bontása
épületben: 13,18 m2, - acélszerkezetű rámpakorlát rögzítése, 2 soros kivitelben, lábazati falszerkezetbe rögzítve, festett
felülettel: 1 db. - válaszfalbontás: 22,47 m2, - nyílás kibontás: 1 db, - kémények bontása: 1,56 m3, - válaszfalak építése: 19,6 m2,
- aljzat bontása, lapburkolattal együtt kompletten: 13,2 m2, - vakolás, és festés-mázolás: 19,6 m2 felületen, - látszó függesztett
álmennyezet szerelése falszegéllyel: 13,5 m2, - aljzat előkészítése, önterülő felületkiegyenlítéssel: 44,5 m2, - fal burkolat
készítése: 49,65 m2, - padlóburkolat készítése: 44,5 m2, - hullámpala fedés bontása, lécezéssel: 190 m2, - fa tetőszerkezet
építése, páraáteresztő fólia és hőszigetelés beépítésével: 195 m2, - meglévő nyílászárók bontása (fém ajtó, fa ablak): 58,38 m2, nyílászárók beépítése: 18 db.
(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:

2018.12.31.

6098 Tass, Széchenyi út 56. hrsz.: 696

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen
lenne, és a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.

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

Energetikai korszerűsítési feladatok ellátása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
44230000-1
45111100-9
45261310-0
45262100-2
45310000-3
45321000-3
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45350000-5
45410000-4
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun
6098 Tass, Széchenyi út 56. hrsz.: 696

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében a Tass Közösségi Információs
Központ és Könyvtár energetikai korszerűsítése. A kivitelezés az épület teljes külső termikus burkát érinti, vagyis a lábazati és
homlokzati falakat, homlokzati nyílászárókat, tetőfödémet, illetve a padló szerkezet bontással érintett vizesblokk aljzatát. A
beruházás során megtörténik a fűtési rendszer korszerűsítése, a gázüzemű konvektorok helyett zárt égésterű kondenzációs fali
gázkazán, radiátorok elhelyezése, az új padlószerkezetű helyiségekben padlófűtés készül, megvalósul az elektromos rendszer
teljes korszerűsítése, valamint a projektarányos akadálymentesítés keretében lehetségessé válik a közforgalom számára
használatos terek elérése, megközelítése, és akadálymentes vizesblokk épül. Az építési beruházás keretében megvalósulnak még
kiegészítő szakipari munkák, festés-mázolás, burkolás, javító kőműves munkák, valamint a belső nyílászárók részbeni cseréje.
Mennyiségi adatok: A fejlesztéssel érintett épület hasznos alapterülete 144,52 m2. Akadálymentesítés: - előlépcső és terasz
bontása: 1,3 m3, - új rámpa és előlépcső készítése: 2,4 m3 beton bedolgozásával, - beton aljzat bontása épületben: 13,18 m2, acélszerkezetű rámpakorlát rögzítése, 2 soros kivitelben, lábazati falszerkezetbe rögzítve, festett felülettel: 1 db. Belső alaprajzi
átalakítás akadálymentes vizesblokk kialakítása miatt: - válaszfalbontás: 22,47 m2, - nyílás kibontás: 1 db, - kémények bontása:
1,56 m3, - válaszfalak építése: 19,6 m2, - aljzat bontása, lapburkolattal együtt kompletten: 13,2 m2, - vakolás, és festés-mázolás:
19,6 m2 felületen, - látszó függesztett álmennyezet szerelése falszegéllyel: 13,5 m2, - aljzat előkészítése, önterülő
felületkiegyenlítéssel: 44,5 m2, - fal burkolat készítése: 49,65 m2, - padlóburkolat készítése: 44,5 m2. Tetőfedés: - hullámpala
fedés bontása, lécezéssel: 190 m2, - fa tetőszerkezet építése, páraáteresztő fólia és hőszigetelés beépítésével, tetőfedés trapéz
lemezzel, szegésekkel, ereszrendszerrel, hófogóval, szellőzőszalaggal kompletten: 195 m2. Nyílászárók cseréje: - meglévő
nyílászárók bontása (fém ajtó, fa ablak): 58,38 m2, - nyílászárók beépítése: 18 db. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki
leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2. A műszaki szakember közhasználatú 30
építmények magasépítési munkáinak
építőipari kivitelezése területén szerzett
szakmai tapasztalata (HÓNAP)
Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (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
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.07.15.

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2018.12.31.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó

EKR000214252018

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 információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00003

II.2.13) További információ:

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, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtania. Amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében 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 nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban
az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(
ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az
ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §]
hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt.

EKR000214252018

74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében kizárja az eljárásból - azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése], - azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az
ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és
az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,
valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint
felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve
melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai, illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P/1) Ajánlatkérő az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint írja elő az alkalmassági minimumkövetelményt: a) A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az ajánlattételi felhívás megküldésének napját
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. vagy b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (
2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az
ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: P/1) A nyilatkozat tartalma alapján
megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
összesen nem érte el a 20 000 000 HUF értéket. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjának második
fordulatában hivatkozott jogszabályi feltételre figyelemmel - amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete után
kezdte meg működését - ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha a
nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési
tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 20 000 000 HUF értéket.
Ajánlatkérő a „magasépítési kivitelezési tevékenység” kifejezés alatt az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére,
felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, valamint elmozdítására irányuló építési-szerelési munkákat érti.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is
megfelelhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1) Ajánlatkérő az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint írja elő az alkalmassági minimumkövetelményt: a) A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától
visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése, a teljesített építési beruházások - a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. A szerződést kötő másik fél által adott
igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év
/hónap/nap bontásban) - a teljesítés helye - a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése,
telefonos és elektronikus elérhetősége) - az építési beruházás tárgya - az építési beruházás mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen (nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházás esetén a közös ajánlattevő(k) által elvégzett egyenkénti teljesítés rövid műszaki tartalma is
) - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A
. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. vagy b) A 321/2015. (X.30
.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. M/2) Ajánlatkérő az alábbi a)
vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint írja elő az alkalmassági minimumkövetelményt: a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében a teljesítésbe bevonni kívánt - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberek megnevezése, a megnevezett szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló okiratok másolata, szakmai
tapasztalatuk saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, valamint a szakemberek rendelkezésre állását igazoló
nyilatkozat. Az ajánlatkérő által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek az oklevelet kiállító
oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát), vagy (adott esetben) a kamarai névjegyzékben
történő szereplés tényét igazoló dokumentumot szükséges az ajánlatában benyújtania. A szakmai önéletrajznak az elvégzett
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tevékenység(ek) vonatkozásában releváns szakmai gyakorlat időtartamát év/hó bontásban kell tartalmaznia! Ajánlatkérő tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy a releváns szakmai gyakorlat időtartamába annak kezdő és befejező hónapját egyaránt beleérti! vagy b) A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: M/1) A szerződést kötő másik fél által
adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben
összesen nem rendelkezik minimum 100 m2 hasznos alapterületű épületen elvégzett, minimum 13 db kültéri nyílászáró beépítésére
vagy azzal egyenértékű munkák elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában előírt minimumkövetelmények egy vagy több
referenciával is teljesíthetőek. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a)
bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. M/2) Az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok tartalma
alapján megállapítható, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincsen - minimum 1 fő műszaki szakember, aki
rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével, és a végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel,
- minimum 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉG kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével, és a végzettséghez
tartozó szakmai gyakorlati idővel, - minimum 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉV
kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek
valamelyikével, és a végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel, - minimum 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakember, aki
rendelkezik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. Az egyes francia bekezdések vonatkozásában megajánlott szakemberek egyidejűleg
csak egy pozícióra jelölhetőek, a fentiekben hivatkozott szakemberek közötti átfedés - az 1. és 4. francia bekezdés vonatkozásában
megnevezett szakemberek kivételével - nem lehetséges! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő
megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként
veszi figyelembe! Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, kellékszavatosság, jótállás. A szerződés biztosítékaira
vonatkozó részletes szabályok a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult
képviselője általi - a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi
szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak
figyelembe vételével, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Az ellenszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó részletes szabályok a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.

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
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Nem

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

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:

2018.06.25.

10:00

óra/perc

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

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2018.06.25.

12:00

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. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás az EKR rendelet alapján létrehozott és a
Miniszterelnökség által üzemeltetett - a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató - informatikai rendszerben
(Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kerül lefolytatásra, kivéve, ha az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR
alkalmazása az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével nem kötelező. Az
ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében
szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKR rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. A Kbt.
41. § (2)-(3) és (5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás az EKR
rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben nyomatékosan
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felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy üzemzavarnak az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak
szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünetet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő
helyzetet tekinti! Az EKR rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ha az ajánlattevő által, vagy
más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás
vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22.
§ (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően
kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett
eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR
rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az EKR rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt
jogszabályi előírások értelmében ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal,
hogy az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció
megtételére. 3. Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása, valamint az ajánlat részét
képező dokumentumok és nyilatkozatok benyújtása során az EKR rendelet 10. § (1)-(3) és (5) bekezdéseiben foglalt jogszabályi
előírások figyelembe vételével szükséges eljárniuk. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum
közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. Az
elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus
visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 4. Az
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKR rendelet 12. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján is történhet. 5. Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó
személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKR rendelet 13. §-a alapján
vizsgálja. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó részletes szabályok a felhívást kiegészítő további közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek részletezésre.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.06.08.

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Babud és Társa építőipari
Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 6400
Kiskunhalas Ady Endre
Utca 9

Tel.: 06-77400-085
Email: info@babud.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Gabroplus Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 2521
Csolnok Patak Sor 17.

Tel.: +36305994794
Email: gabropluskft@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

Free Line Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 6000
Kecskemét Halasi Út 2

Tel.: 0676484902
Email: nagy.kalman@freeline.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Óbuda Építőipari és
Ingatlanforgalmazó Kft

Magyarország, 2011
Budakalász Liget Köz 1

Tel.: +36 309146840
Email: obudakft@t-online.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

BÁCSÉPÍTŐ KFT

Magyarország, 6000
Kecskemét Tatár sor 6/c

Tel.: +36 76479287
Email: bacsepitokft@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

