ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000906612018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Káld Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Óvoda funkcióbővítése energetikai felújítással

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Káld Község Önkormányzata

EKRSZ_
69126606

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Káld

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

9673

Ország:

Magyarország

Berzsenyi Utca 19

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

Schmidt

phkald@airplanet.hu

Telefon:

József
+36 95470167

Fax:

+36 95470167

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

www.kald.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Viharfecske Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
82925590

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tárnok

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

info@viharfecske.hu

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

2461

Ország:

Magyarország

Ősz Utca 12.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU120

Székely
Telefon:

Anna
+36 209352114

Krisztina
Fax:

+36 23388913

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
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45214100-1, IA14-8

Óvoda funkcióbővítése energetikai felújítással

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- meglévő bruttó beépített alapterület: 247,39 m2 - tervezett bruttó beépített alapterület: 60,43 m2 - összes beépített alapterület:
307,82 m2 - tervezett beépítettség: 14,47 % - tervezett zöldfelület: 1333,05 m2 - tervezett burkolat felület: 485,13 m2 - tervezett
zöldfelületi arány: 62,70 % - tervezett épületmagasság: 4,93 m - szárazépítés (gipszkartonozás): 163,13 m2 - cserépfedés bontása:
322m2 - tetőfedés oldalhornyos betoncserép-elemekkel: 406 m2 - kül- és beltéri burkolatok bontása: 0 - kül- és beltéri, hideg- és meleg
burkolatok készítése: 360,3m2 - lábazati burkolat készítése: 175 m - bádogos szerkezetek bontása: 135,4 m2 - bádogos szerkezetek
építése: 252,6 m2 - nyílászáró szerkezetek bontása: 64,6 m2 - nyílászárók beépítése: 82 db - meglévő festékréteges lekaparása: 540
m2 - felületkezelések (festés): 973 m2 - különböző típusú vízszigetelések: 280 m2 - különböző típusú hőszigetelések: 924,5 m2 térburkolat földmunkával, alapozással: 350 m2 - szegélykövezés: 147 fm - akadálymentesítés: 67 fm rámpakorlát, 63 fm irányító sáv,
infokommunikációs tábla és egyéb akadálymentesítő eszköz 743 db - víz-és csatornavezeték építése: 308 fm - szaniterek elhelyezése
szerelvényekkel: 28 db - központi fűtés kialakítása: 1 db gázkazán + 21 db acéllemez lapradiátor szerelvényekkel, szelepekkel + 1 db
HNV készítő bojler fűtésoldali bekötése - szellőző rendszer: kiépítése 1 db - elektromos szerelés: 1640 fm védőcső, 140 db
szerelvénydoboz, 2460 fm elektromos és adatátviteli kábel, szerelvényekkel, villámvédelem kiépítése 1db.
(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:

180

vagy a teljesítés határideje:

9673 Káld, Szabadság u. 11. hrsz.: 497.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az elvégzendő építési beruházás egységes egészt képvisel, az egyes munkafázisok egymásra épülő jellegűek, erre tekintettel a
részekre bontás műszaki okoből nem lehetésges

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

Óvoda funkcióbővítése energetikai felújítással

II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő CPV-kód:
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

9673 Káld, Szabadság u. 11. hrsz.: 497.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- meglévő bruttó beépített alapterület: 247,39 m2 - tervezett bruttó beépített alapterület: 60,43 m2 - összes beépített alapterület:
307,82 m2 - tervezett beépítettség: 14,47 % - tervezett zöldfelület: 1333,05 m2 - tervezett burkolat felület: 485,13 m2 - tervezett
zöldfelületi arány: 62,70 % - tervezett épületmagasság: 4,93 m - szárazépítés (gipszkartonozás): 163,13 m2 - cserépfedés bontása:
322m2 - tetőfedés oldalhornyos betoncserép-elemekkel: 406 m2 - kül- és beltéri burkolatok bontása: 0 - kül- és beltéri, hideg- és meleg
burkolatok készítése: 360,3m2 - lábazati burkolat készítése: 175 m - bádogos szerkezetek bontása: 135,4 m2 - bádogos szerkezetek
építése: 252,6 m2 - nyílászáró szerkezetek bontása: 64,6 m2 - nyílászárók beépítése: 82 db - meglévő festékréteges lekaparása: 540
m2 - felületkezelések (festés): 973 m2 - különböző típusú vízszigetelések: 280 m2 - különböző típusú hőszigetelések: 924,5 m2 térburkolat földmunkával, alapozással: 350 m2 - szegélykövezés: 147 fm - akadálymentesítés: 67 fm rámpakorlát, 63 fm irányító sáv,
infokommunikációs tábla és egyéb akadálymentesítő eszköz 743 db - víz-és csatornavezeték építése: 308 fm - szaniterek elhelyezése
szerelvényekkel: 28 db - központi fűtés kialakítása: 1 db gázkazán + 21 db acéllemez lapradiátor szerelvényekkel, szelepekkel + 1 db
HNV készítő bojler fűtésoldali bekötése - szellőző rendszer: kiépítése 1 db - elektromos szerelés: 1640 fm védőcső, 140 db
szerelvénydoboz, 2460 fm elektromos és adatátviteli kábel, szerelvényekkel, villámvédelem kiépítése 1db.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A vállalt teljes körű jótállás ideje, hónapokban. (min.18, max. 60 hónap)

30

Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata nettó 35 MFt értéket elérő
magasépítési munka irányításában (min. 0, max. 10 db)

5

Környezetközpontú Irányító Rendszert működtető beszállítótól történő beszerzés, 5
ajánlatban megadott építőanyag vonatkozásában (min. 0, max. 10 db)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Kért ellenszolgáltatás, nettó Ft

60

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

58 800 000

HUF

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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

180

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbítás leírása:
A szerződésben meghatározott, a nyertes ajánlattevő mulasztására vissza nem vezethető okok miatti késedelem esetén.
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II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00035

II.2.12) További információ:
˙(1) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.(2) Értékelés
módszere arányosítással: 1.jótállás, 2. FMV tapasztalata, 3. KIR beszerzés: P = ((vizsgált - min.)/(max - min)) x 9 +1; ÁR: P = ((max vizsgált)/(max - min)) x 9 +1. (3) A kiosztható pontszámok határa: alsó 1 pont, felső 10 pont. Részletes leírás a dokumentációban.

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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok hatálya alá esik. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőket és alvállalkozókat,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek
be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevők az eljárásban a maguk, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóik továbbá az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetek előírt kizáró okok alóli mentességét a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló, 321/2015. sz. (X.30.) Kormányrendelet 17.§-a (1)-(2)
bekezdésében foglaltak szerint kötelesek igazolni. Ennek megfelelőn az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan az alábbiak szerint kell a részletes adatokat megadni: - az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan
társaságnak minősül-e, amely 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 szerint definiált- valamennyi tényleges
tulajdonosát nem meg képez nevezni. - 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 szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat; 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem
szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmassági követelménynek megfelel. A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás esetén ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara nyilvántartásából ellenőrzi ezen alkalmassági feltétel teljesülését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az előírt szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást -biztosítási kötvény, vagy a biztosító által kiállított fedezetigazolás
kell ajánlattevőnek benyújtania. A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatban elegendő nyilatkozatot benyújtani arról, hogy
ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó igazolást
ajánlattevő nem köteles megadni. A felelősségbiztosítás fennállásának igazolását ajánlattevő az ajánlatkérő 69.§ szerinti felhívására
köteles benyújtani. Amennyiben azonban ajánlattevő az igazolást már ajánlatában benyújtotta, akkor az ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az annak ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolást az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Az előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
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kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 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 felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ha 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)
bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben e szervezet nyilatkozik az alkalmassági követelménynek való megfelelésről. Az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag a rá vonatkozó alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az a szervezet, amelynek adatait
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó
felelősségbiztosítással, melynek fedezeti értéke legalább 40 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény. (321/2015 (X.30.) Korm.
r. 19.§ (1) bek. d) pont).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A szerződést kötő másik fél által adott, a 321/2015 Korm.(X.30.) rendelet 22.§ (3) bekezdése szerinti igazolás(ok), az ajánlattételi
felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított öt évben sikeresen teljesített épület építése vagy átalakítása tárgyú referenciáról
, amely megfelel az alkalmassági minimumkövetelményekben előírtaknak. Az igazolásban meg kell adni a következőket: a teljesített
építési szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatban elegendő nyilatkozatot
benyújtani arról, hogy ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat -fent előírt igazolás a korábban teljesített munkáról- ajánlattevő nem köteles megadni. Az előírt igazolást
az alkalmassági követelmények tekintetében ajánlattevő az ajánlatkérő 69.§ szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben
azonban ajánlattevő az előírt igazolást már ajánlatában benyújtotta, akkor az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az annak
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott nyilatkozatot az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 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 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
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az előírt
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania
, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. Ha 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) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben e szervezet nyilatkozik az alkalmassági követelménynek
való megfelelésről. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag a rá vonatkozó alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére amennyiben az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított
öt évben nem rendelkezik legalább egy, az adott szerződés és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint sikeresen teljesített
szerződéssel, amelyek tárgya épület építése vagy átalakítása volt, és amelynek általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke
egyenként elérte vagy meghaladta a 20.000.000,- (húszmillió) forintot (321/2015 (X.30.) Korm. r. 21.§ (2) bek. a) pont).
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő (Ptk. 6:171.§-6:173.§). A jótállási biztosíték mértéke
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 (három) százaléka. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134.§ (6) bekezdése a)
pontjában foglalt módok valamelyikén kell rendelkezésre bocsátani a jótállás kezdő időpontjáig. A jótállás kezdő időpontja a szerződés
teljesítésének napja. A teljesítés-igazolás Ajánlatkérő általi kiadásának feltétele a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása. A
biztosítéknak a jótállási időszak utolsó napjáig kell érvényben maradnia. Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő túllépése esetén a
szerződés áfa nélkül számított ellenértékének 0,5%-a naponta. A késedelmi kötbér összegének felső határa a szerződés áfa nélkül
számított ellenértékének 10%-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről 2015. évi V. tv. a Polgári törvénykönyvről 2007. évi
CXXVII. tv. (Áfa) 142. § rendelkezései 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Előleg: Az Ajánlatkérő a szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított ellenértékének 5%-át kitevő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleget a szerződés
aláírását követő 7 napon belül kell igényelni és ez esetben Ajánlatkérő a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától
számított 7 napon belül átutalással teljesíti. Számlázás: Ajánlattevő a szerződés ellenértéke 10% és 40%-ának megfelelő összegű
részszámlák benyújtására jogosult, amikor a szerződés teljesítése a műszaki ellenőr által leigazoltan eléri a 10% illetve az 50%- os
készültséget. A végszámla (50%) az átadás-átvétel lezárását követően nyújtható be.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

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

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

V.2. folytatása: 18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a Vállalkozó a teljesítés során nem tudja igazolni a KIR-el
rendelkező beszállítótól történő beszerzést, azon anyagok, berendezés kapcsán, melyek esetében ezt vállalta, a Megrendelő ezek
beépítését jogosult visszautasítani, vagy azok ellenértékéből az ellenérték 20%-ának megfelelő összegű levonást érvényesíteni.

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:

2019.01.17

13:15

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:

2019.01.17

15:15

V. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000906612018

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1. Alvállalkozók igénybevétele: Az ajánlatban meg kell jelölni a közb-nek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (AT)
alváll-t kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alváll-kat. 2
. A közbesz. dok-k a Kbt. 39. § (1) szerint, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek
a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy
az ajánlatban megnevezett alváll-nak elektronikus úton le kell töltenie és jeleznie kell érdeklődését ajánlatkérő (AK) felé az EKR
rendszeren belül. 3. Az ajánlatot elektronikus úton, az EKR rendszerben, az ajánlati felhívás IV.2.2. pontjában meghatározott
határidőig, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben előírt módon kell
benyújtani. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közb. dokumentumokban meghatározott minden nyilatkozatot és
dokumentumot. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az AK a közb. eljárás során
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok. benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy –
amennyiben az adott dok-ra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dok. egyszerű
elektronikus másolata formájában. 5. Helyszíni bejárás: Az AK szervezett helyszíni bejárást, vagy konzultációt nem tart.6.
Minősített AT-k: AK az eljárásban a gazd. és pü. feltételeit és igazolásának módját a minősített AT-k jegyzékében foglaltakhoz
képest szigorúbban határozta meg. 7. Irányadó idő: A teljes AF-ban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint, 24 órás formátumban megadva értendő. 8. Fordítás: Amennyiben bármely az ajánlat részét
képező irat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles, vagy az
ajánlattevő által készített „felelős” magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 9. A költségek viselése: Az ajánlatok
összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az AT-t terheli. 10. A határidők számítása Kbt. 48. §-ában
meghatározottak szerint történik. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő. 11. AK a a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja, azzal, hogy nem rendel
el újabb HP-t, ha az aktuális hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e
gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP. 12. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérést az EKR
rendszeren keresztül kell megküldeni a tárgyban feltüntetve a következő szöveget: "Kiegészítő tájékoztatás kérése: Óvoda
energetikai felújítása" 13. Szakmai ajánlat: AT-nek az ajánlatban be kell nyújtania i) az FMV szakmai életrajzát, megjelölve a min
. 35 MFt beruházási értéket elérő FMV tapasztalatokat, ii) az anyagok, berendezések listáját melyeket KIR-el rendelk.
beszállítótól szerez be, iii) a közb. műszaki leírás részeként kiadott költségvetéseket beárazva. 14. A teljesítés során be kell
tartani az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló, 191/2009. (IX. 15.) sz. Kormányrendelet előírásait is. 15. Az alkalm.
követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 16. A feltöltött nyilatk-kat cégszerűen kell aláírni, aláírási címpéldányt csatolni.
17. FAKSZ: Benkó István Zsolt lajstromszám 000247. Folyt: IV.1.3 pontban!

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.12.28
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