ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000846042018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Egerbakta Községi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Egerbakta Községi Önkormányzat

EKRSZ_
40900751

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Egerbakta

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

3321

Ország:

Magyarország

Bátori Út 12

Egyéb cím adatok:

Varga

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

egerbakta@egerbakta.hu

Telefon:

Tibor

József

+36 36465018

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Heves Projekt Regionális Gazdaságfejlesztési Kft.

EKRSZ_
47054477

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Ostoros

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

hevesprojektkft@upcmail.hu

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

3326

Ország:

Hunyadi Utca 101.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

Boros
Telefon:

Tamás
Fax:

Magyarország

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:
45262690-4

Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A FUNKCIÓK rövid építészeti leírása: A meglévő helyiségekben a következő funkciók kapnak helyet: Családi és gyermekjóléti vezetői
iroda, interjú iroda. A szociális étkeztetési iroda, mellette a házi segítségnyújtás irodája. Az épületben lévő tálaló konyha szerepe: a
szociális étkeztetési munkatársak a behozott kész ételt ételhordókba rakják, majd azokat a helyszínre szállítják. A konyhai tárolóban
elhelyezhető a konyhai segédanyag. Kialakításra kerül egy ffi egy női, személyzeti és egy akm. szociális blokk rész. Az épület utca felőli
részében kerül kialakításra két foglalkoztató tér, mely a család és gyermekjóléti szolgálat munkájához szükséges. Az épület főbb
műszaki adatai: A telek területe: 888 m2 Beépített terület: 264,49m2 Beépítési százalék: 29,78% TERVEZETT ÁLLAPOT Főbb
épületszerkezetek: - Alapozás: kő alap (meglévő megmaradó),bővítés: sávalap, lábazati gerendával, - Felmenő falazat: meglévő: 44 cm
vtg tufa kő falazat (meglévő megmaradó), bővítés: Porotherm PT30 és PT 44 - Födém: meglévőnél: borított fagerendás födém, (
meglévő megmaradó ) - Tetőhéjazat: Cserepes lemez fedés - Koszorúk: monolit vasalt beton szerkezetű - Bádogos szerkezetek: festett
horganyzott anyagúak új kerül beépítésre - Válaszfalak: kisméretű tégla, új falak Ytong - Vízszigetelés: az új vizes hg-ek kenhető
vízszigetelést kapnak, sarokerősítő szalaggal. - Hőszigetelés: padlástértér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkban, oldalfal: 10 cm EPS
rendszer, lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal. - Burkolatok: bontás után terv szerinti kialakításban kerámia. Nyílászárók: kívül felújított, belül fa szerkezetű új ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel. - Homlokzati felületképzés: kapart
nemes vakolat, az eps rendszer eleme. - Felületkezelések: A belső falfelületek és mennyezetek glettelt, háromszori diszperziós
festésűek. A külső látható faszerkezetek és a belső ajtók mázoltak, műanyag nyílászárók natúr fehér színben. TEREZETT ÁLLAPOT:
Épületgépészet: - Vízellátás: a meglévő községi hálózatra csatlakozással, műanyag csővel szerelve. - Szennyvízelvezetés:
padlóösszefolyókkal, PVC cső gyűjtővezetékkel a meglévő zárt tárolóba csatlakozással - Elektromos energia ellátás: meglévőre községi
hálózatra csatlakoztatva - Fűtés: új kondenzációs kazán, modern radiátoros rendszerrel - Szellőzés: Az épület természetes szellőzése a
homlokzati nyílászárókon keresztül biztosított, egyéb helyeken 110mm átmérőjű elektromos ventillátorral. - Csapadékvíz elvezetés:
Lefolyó csatornán keresztül az épület körül kivezetve saját telken belül. TERVEZETT ÁLLAPOT: Akadálymentesítés: Az utcai oldal felől
egy 1,70 m széles rámpát alakítunk ki, mely 95 és 75 cm magasan cső kézfogóval rendelkezik, szabályos kerékvetővel és
csúszásmentes burkolattal. A rámpa belefut a hátsó teraszba, így biztosítva az épület hátsó részébe történő bejutást. Az épület
ügyfelekkel érintkező helyiségei mind küszöbmentes bejárati ajtóval lesznek ellátva, min 90 cm szabályos mérettel. A villamos hálózat
is akadálymentes magasságban lesz kialakítva, a wc-ben pedig a szabványnak megfelelően kell a jelző és szaniter tárgyakat elhelyezni.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Energetika: - Utólagos hőszigetelés: tetőtér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkokban, oldalfal: 10 cm EPS
rendszer, lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal. - Nyílászárók cseréje: új fa ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró
üvegezéssel. - Fűtéskorszerűsítés: kondenzációs gázkazán, radiátoros rendszer, helyiségenként szabályozott hőmérséklettel.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Parkoló: A telken belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 db parkoló és egy akadálymentes parkoló
kerül kialakításra. A további szükséges parkoló igény az önkormányzat közterületein biztosított.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:

Egerbakta, Siroki út 29. 288/2 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A gazdasági, műszaki szempontok vizsgálata során megállapítható, hogy a beruházás mérete, jellege és a költséghatékonyság
szempontjait figyelembevéve a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

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

Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45223300-9

45260000-7

45315100-9

45331000-6

45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

A teljesítés helye:

Egerbakta, Siroki út 29. 288/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A FUNKCIÓK rövid építészeti leírása: A meglévő helyiségekben a következő funkciók kapnak helyet: Családi és gyermekjóléti vezetői
iroda, interjú iroda. A szociális étkeztetési iroda, mellette a házi segítségnyújtás irodája. Az épületben lévő tálaló konyha szerepe: a
szociális étkeztetési munkatársak a behozott kész ételt ételhordókba rakják, majd azokat a helyszínre szállítják. A konyhai tárolóban
elhelyezhető a konyhai segédanyag. Kialakításra kerül egy ffi egy női, személyzeti és egy akm. szociális blokk rész. Az épület utca felőli
részében kerül kialakításra két foglalkoztató tér, mely a család és gyermekjóléti szolgálat munkájához szükséges. Az épület főbb
műszaki adatai: A telek területe: 888 m2 Beépített terület: 264,49m2 Beépítési százalék: 29,78% TERVEZETT ÁLLAPOT Főbb
épületszerkezetek: - Alapozás: kő alap (meglévő megmaradó),bővítés: sávalap, lábazati gerendával, - Felmenő falazat: meglévő: 44 cm
vtg tufa kő falazat (meglévő megmaradó), bővítés: Porotherm PT30 és PT 44 - Födém: meglévőnél: borított fagerendás födém, (
meglévő megmaradó ) - Tetőhéjazat: Cserepes lemez fedés - Koszorúk: monolit vasalt beton szerkezetű - Bádogos szerkezetek: festett
horganyzott anyagúak új kerül beépítésre - Válaszfalak: kisméretű tégla, új falak Ytong - Vízszigetelés: az új vizes hg-ek kenhető
vízszigetelést kapnak, sarokerősítő szalaggal. - Hőszigetelés: padlástértér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkban, oldalfal: 10 cm EPS
rendszer, lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal. - Burkolatok: bontás után terv szerinti kialakításban kerámia. Nyílászárók: kívül felújított, belül fa szerkezetű új ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel. - Homlokzati felületképzés: kapart
nemes vakolat, az eps rendszer eleme. - Felületkezelések: A belső falfelületek és mennyezetek glettelt, háromszori diszperziós
festésűek. A külső látható faszerkezetek és a belső ajtók mázoltak, műanyag nyílászárók natúr fehér színben. TEREZETT ÁLLAPOT:
Épületgépészet: - Vízellátás: a meglévő községi hálózatra csatlakozással, műanyag csővel szerelve. - Szennyvízelvezetés:
padlóösszefolyókkal, PVC cső gyűjtővezetékkel a meglévő zárt tárolóba csatlakozással - Elektromos energia ellátás: meglévőre községi
hálózatra csatlakoztatva - Fűtés: új kondenzációs kazán, modern radiátoros rendszerrel - Szellőzés: Az épület természetes szellőzése a
homlokzati nyílászárókon keresztül biztosított, egyéb helyeken 110mm átmérőjű elektromos ventillátorral. - Csapadékvíz elvezetés:
Lefolyó csatornán keresztül az épület körül kivezetve saját telken belül. TERVEZETT ÁLLAPOT: Akadálymentesítés: Az utcai oldal felől
egy 1,70 m széles rámpát alakítunk ki, mely 95 és 75 cm magasan cső kézfogóval rendelkezik, szabályos kerékvetővel és
csúszásmentes burkolattal. A rámpa belefut a hátsó teraszba, így biztosítva az épület hátsó részébe történő bejutást. Az épület
ügyfelekkel érintkező helyiségei mind küszöbmentes bejárati ajtóval lesznek ellátva, min 90 cm szabályos mérettel. A villamos hálózat
is akadálymentes magasságban lesz kialakítva, a wc-ben pedig a szabványnak megfelelően kell a jelző és szaniter tárgyakat elhelyezni.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Energetika: - Utólagos hőszigetelés: tetőtér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkokban, oldalfal: 10 cm EPS
rendszer, lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal. - Nyílászárók cseréje: új fa ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró

EKR000846042018

üvegezéssel. - Fűtéskorszerűsítés: kondenzációs gázkazán, radiátoros rendszer, helyiségenként szabályozott hőmérséklettel.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Parkoló: A telken belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 db parkoló és egy akadálymentes parkoló
kerül kialakításra. A további szükséges parkoló igény az önkormányzat közterületein biztosított.
(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

Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 12 hónap, 60
hónaptól a maximális pontszám jár)

20

Hátrányos helyzetű munkavállalók bevonása a teljesítésbe (igen-nem) (1 fő)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

8

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

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-4.1.1-15-HE1-2016-00005

II.2.12) 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:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, illetve aki részéről a kizáró ok az
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eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja]. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m
) és q) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 62. § (1
) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia akként, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni 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 meg tudja nevezni. Ebben az esetben valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni.. A kizáró ok tekintetében az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) létrehozott elektronikus
űrlapon keresztül kell nyilatkozatot tenni. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában köteles nyilatkozni arról, 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. 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 tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 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. Fenti nyilatkozatok
vonatkozásában felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjára. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában
foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
jelen közbeszerzési eljárásban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
jelen közbeszerzési eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
jelen közbeszerzési eljárásban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
jelen közbeszerzési eljárásban.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének második mondata alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
jelen közbeszerzési eljárásban.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt követő
minden késedelmesen eltelt naptári nap után a késedelemmel érintett részteljesítés(ek)re jutó nettó vállalkozói díj 1 %/naptári nap, de
legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a meghiúsulással érintett
munkarészek nettó vállalkozói díjának 20 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes információkat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00005 azonosítószámú Támogatási Szerződése alapján történik. Ajánlatkérő a
szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg előleget biztosít. Ajánlatkérő a
vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban teljesíti a Kbt. 135. §-a szerint, utófinanszírozás keretében.
A teljesítés során 3 db részszámla (30%, 60%, 80%-os teljesítés) és 1 db végszámla (100%-os teljesítés) benyújtásának lehetősége
biztosított. A megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. Irányadó
jogszabályok: • A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. • A Polgári
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. • 322/2015. (X .20.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól.

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:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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:

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:

2019.01.04

12:00

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:

2019.01.04

14:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1) Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az
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elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak,
így a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton kizárólag az EKR-ben lehetséges a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen. 2)
Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra. 3)
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja. 4) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 5) Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a
beárazott költségvetésekből áll. Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetéseket beárazva, hiánytalanul
kitöltve kell csatolnia. A beárazott költségvetések az ajánlati ár alátámasztására szolgálnak. 6) Amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr . 10-13. §-ai tartalmazzák. 7) FAKSZ: Boros Tamás, lajstromszám:
00733. 8) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen
közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3.000.000,- Ft/káresemény, 30.000.000,- Ft/
év mértékű szerelési és építési (C.A.S. vagy E.A.R.) felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés
időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől
való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt
szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú
szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 9) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését. 10) A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentumok meghatározott szabványra, műszaki
engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkoznak, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknél jobb megoldást is. 11) Ajánlatok
értékelése során kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont. Értékelés módszere a Nettó ajánlati ár (nettó HUF) esetén fordított
arányosítás, a Minőségi kritérium 1. részszempontja [Jótállás időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, maximum 60 hónap)]
esetén egyenes arányosítás, a Minőségi kritérium 2. részszempontja [A kivitelezésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállaló
alkalmazása (1 fő)] esetén abszolút értékelés (pontkiosztás). Az értékelés módszere részletesen az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.12.18

Ajánlattételre meghívás

Szervezet neve

Szervezet székhelye

Kapcsolattartó

JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 3300 Eger
Pap-hegy dűlő Külterület

Tel.: +36 203321064
Email: info@jmi.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Cserháti István

Magyarország, 3358
Erdőtelek Szent István 56

Tel.: +36 309038566
Email: cserhatii@freemail.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

LARENTA Közműépítő és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 3300 Eger
Farkasvölgy Út 37

Tel.: +36 36418038
Email: postmaster@
larentakft.t-online.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

"HÉSZ-SZAKIPARI" Festő
, Burkoló és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 3300 Eger
Sas Út 94

Tel.: +36 309552058
Email: heszszakipar@
gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Képes Péter

Magyarország, 3300 Eger
Maklári út 152

Tel.: +36 305450899
Email: kepespeterne@
citromail.hu

Meghívott gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

