ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000135142019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés
tárgya:

Vágóhíd építés

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EKRSZ_
78064326

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Hajdúhadház

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

4242

Ország:

Magyarország

Bocskai Tér 1

Egyéb cím adatok:

Csáfordi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU321

titkarsag@hajduhadhaz.hu

Telefon:

Dénes
+36 52583411

Fax:

+36 52384290

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

www.hajduhadhaz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Procurement Audit Kft.

EKRSZ_
54614220

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Debrecen

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

procurementkft@gmail.com

Galamb
Telefon:

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

4032

Ország:

Magyarország

Kaffka Margit Utca 8/1.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU321

www.hajduhadhaz.hu

Csaba
+36 303839689

Fax:

+36 52688948

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
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:

Vágóhíd építés

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő által
megvalósítandó beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram céljából a Belügyminisztérium (Támogató) BM/13732-6-2016 számú
döntésének megfelelően támogatásban részesült. A Hatósági támogatási szerződés aláírása megtörtént. Jelen közbeszerzési eljárásban
nyertes ajánlattevő feladata a Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású vágóhíd építésével
kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása: - 28,00 m x 12,00 m befoglaló méretű, földszintes, nyeregtetős, acélváz szerkezetű,
szendvicspanel borítású kiskapacitású vágóhíd építése valósult meg 2018. évben. A vágóhíd épülete használatbavételi engedéllyel
rendelkezik. A vágóhíd működéséhez további kiegészítő támogatásban részesült az Önkormányzat, melyből az alábbi munkák
elvégzése valósulna meg, szakáganként a következők: Építészeti munkák: - a két dokkoló kapuknál lévő ajtók bontása és kintebb
helyezése, ütközők beépítésével (1) - a pácoló helyiségben lévő ablak üvegének fóliázása vagy kicserélése műanyag betétre (2) szúnyoghálók felszerelése két méretben (3) - 2 db átadó ablak beépítése a bélürítő helyiségben (4) - karámnál digitális mérleg szintbe
állítása, korlát kialakítása (5) - belszerv hűtőnél válaszfal bontása (6) - térkő bontása karámnál, lefolyó kiépítése céljából (7) - füstölő
fölé elszívó elhelyezése füstelvezető csövének bekötése meglévő kéménybe (8) - füstölő berendezés füstelvezetésének kiépítése
tetőszerkezeten, bádogozással (8) Gépészeti munkák: - a 7 db klímaberendezések kondenzvizének elvezetése - bélürítőben vízkiállás 2
db csapnak, lefolyó kialakítása, késfertőtlenítő áthelyezése (9) - vízvételi hely kialakítása hátsó karámnál, szennyvíz lefolyó kialakítása
(10) - érlelőben levegőáramoltatás kialakítása, automatizálása (11) - tűzcsap telepítése ingatlan előtti közterületen Elektromos munkák
: - a 7 db klímaberendezés és a hozzá tartozó kültéri egység elektromos megtáplálása, új elosztó berendezéssel együtt - Füstölő
helyiségbe új elektromos csatlakozás kiépítése - légfüggönyök részére elektromos csatlakozások kiépítése - Darupálya betápláló kábele
részére futómacska kialakítása (12) - Digitális mérleg részére csatlakozó tábla áthelyezése és bővítése, kijelző felszerelése (13) Sokkoló berendezés részére ipari 230V-os dugalj felszerelése (12) - Ládamosó berendezés csatlakozásának átépítése (14) - Áramváltós
fogyasztásmérő szekrény tervezése engedélyeztetése és kialakítása telekhatáron - érintésvédelemhez fémtárgyak (asztalok, mosdók,
mosogatók és egyéb nagy kiterjedésű fém tárgyak) bekötése a földelő hálózatba Hűtő- és klímatechnikai munkák: - 7 db beltéri
klímaberendezés utólagos kiépítése, csővezetékhálózat szerelése teljes körűen az alábbi helyiségekben: (Bőr raktár, Hulladéktároló,
Bél sózó, Daraboló bontó, Közlekedő, Kiadó I., Kiadó II.), 1 db kültéri egység telepítése - Hűtőkhöz központi GSM távfelügyeleti
rendszer kiépítése - lábazati szegő (holker) kiépítése az alábbi helyiségekben: (vágótér, hasító-bontó, hulladéktároló, bélürítő,
daraboló-bontó, hűtők, hidegüzemi gépterem, vágóhídi és húsüzemi kiadó, érlelő, bőr raktár) - 5 db belső műanyag ajtó cseréje
hűtőkamra ajtókra (Belszerv hűtő, Előhűtő I., Előhűtő II., Darabolt hús hűtő, Csomagolt árú hűtő) - érlelőben hőmérséklet és
páraszabályozó egység telepítése (11) Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes
ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
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vagy napban:
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vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:

4242 Hajdúhadház Dr. Földi János utca 13914/85. helyrajzi szám alatti ingatlan

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részajánlat tétel
biztosítását.

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

Vágóhíd építése 2

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

45223000-6

45262500-6

45262650-2

45310000-3

45315100-9

45320000-6

45350000-5

45421100-5

45443000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU321 Hajdú-Bihar

A teljesítés helye:

4242 Hajdúhadház Dr. Földi János utca 13914/85. helyrajzi szám alatti ingatlan

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő által
megvalósítandó beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram céljából a Belügyminisztérium (Támogató) BM/13732-6-2016 számú
döntésének megfelelően támogatásban részesült. A Hatósági támogatási szerződés aláírása megtörtént. Jelen közbeszerzési eljárásban
nyertes ajánlattevő feladata a Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású vágóhíd építésével
kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása: - 28,00 m x 12,00 m befoglaló méretű, földszintes, nyeregtetős, acélváz szerkezetű,
szendvicspanel borítású kiskapacitású vágóhíd építése valósult meg 2018. évben. A vágóhíd épülete használatbavételi engedéllyel
rendelkezik. A vágóhíd működéséhez további kiegészítő támogatásban részesült az Önkormányzat, melyből az alábbi munkák
elvégzése valósulna meg, szakáganként a következők: Építészeti munkák: - a két dokkoló kapuknál lévő ajtók bontása és kintebb
helyezése, ütközők beépítésével (1) - a pácoló helyiségben lévő ablak üvegének fóliázása vagy kicserélése műanyag betétre (2) szúnyoghálók felszerelése két méretben (3) - 2 db átadó ablak beépítése a bélürítő helyiségben (4) - karámnál digitális mérleg szintbe
állítása, korlát kialakítása (5) - belszerv hűtőnél válaszfal bontása (6) - térkő bontása karámnál, lefolyó kiépítése céljából (7) - füstölő
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fölé elszívó elhelyezése füstelvezető csövének bekötése meglévő kéménybe (8) - füstölő berendezés füstelvezetésének kiépítése
tetőszerkezeten, bádogozással (8) Gépészeti munkák: - a 7 db klímaberendezések kondenzvizének elvezetése - bélürítőben vízkiállás 2
db csapnak, lefolyó kialakítása, késfertőtlenítő áthelyezése (9) - vízvételi hely kialakítása hátsó karámnál, szennyvíz lefolyó kialakítása
(10) - érlelőben levegőáramoltatás kialakítása, automatizálása (11) - tűzcsap telepítése ingatlan előtti közterületen Elektromos munkák
: - a 7 db klímaberendezés és a hozzá tartozó kültéri egység elektromos megtáplálása, új elosztó berendezéssel együtt - Füstölő
helyiségbe új elektromos csatlakozás kiépítése - légfüggönyök részére elektromos csatlakozások kiépítése - Darupálya betápláló kábele
részére futómacska kialakítása (12) - Digitális mérleg részére csatlakozó tábla áthelyezése és bővítése, kijelző felszerelése (13) Sokkoló berendezés részére ipari 230V-os dugalj felszerelése (12) - Ládamosó berendezés csatlakozásának átépítése (14) - Áramváltós
fogyasztásmérő szekrény tervezése engedélyeztetése és kialakítása telekhatáron - érintésvédelemhez fémtárgyak (asztalok, mosdók,
mosogatók és egyéb nagy kiterjedésű fém tárgyak) bekötése a földelő hálózatba Hűtő- és klímatechnikai munkák: - 7 db beltéri
klímaberendezés utólagos kiépítése, csővezetékhálózat szerelése teljes körűen az alábbi helyiségekben: (Bőr raktár, Hulladéktároló,
Bél sózó, Daraboló bontó, Közlekedő, Kiadó I., Kiadó II.), 1 db kültéri egység telepítése - Hűtőkhöz központi GSM távfelügyeleti
rendszer kiépítése - lábazati szegő (holker) kiépítése az alábbi helyiségekben: (vágótér, hasító-bontó, hulladéktároló, bélürítő,
daraboló-bontó, hűtők, hidegüzemi gépterem, vágóhídi és húsüzemi kiadó, érlelő, bőr raktár) - 5 db belső műanyag ajtó cseréje
hűtőkamra ajtókra (Belszerv hűtő, Előhűtő I., Előhűtő II., Darabolt hús hűtő, Csomagolt árú hűtő) - érlelőben hőmérséklet és
páraszabályozó egység telepítése (11) Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes
ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(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

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési
beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész
hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
10
követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0,
maximum 24 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó vállalkozási díj (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:
vagy napban:
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vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

EKR000135142019

Nem

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. Harmadik rész 115. § szerint az építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió
forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

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 Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek 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. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62
. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye
tekintetében köteles nyilatkozni. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése
és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR
rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell
arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások
felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan
a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található,
mely az ajánlatba benyújtandó. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A Kbt. 64. § alapján élhet
ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015.
Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett
be. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem
állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
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:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör, a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search építési kivitelezői
nyilvántartás, valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának
teljesítésére képeseknek ítélt.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör, a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search építési kivitelezői
nyilvántartás, valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának
teljesítésére képeseknek ítélt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően minimum 12 hónap. A vállalt jótállás időtartama értékelési szempont. Késedelem
esetére kikötött kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles
Megrendelő részére. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %/nap. A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül felszámításra. A
teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (
teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy
ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási
kötbér megfizetésére köteles. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj összegének 25,00%-a. A szerződés biztosítékaival kapcsolatos
előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előteljesítést elfogad, tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (
HUF). Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 30%-a. A szerződés finanszírozása a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő által megvalósítandó beruházási célú
közfoglalkoztatási mintaprogram céljából a Belügyminisztérium (Támogató) BM/13732-6-2016 számú döntésének megfelelően, vissza
nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket 100%-ban
Ajánlatkérő finanszírozza. A teljesítés során összesen 2 számla (1 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be: A részszámla minimum
25% teljesítés esetén állítható ki. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) és (10)-(11); a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 31-32. és 32/A. § 32/B. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szabályai alkalmazandók.

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
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

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
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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Nem

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:

2019.02.18

14:00

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:

2019.02.18

16:00

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) Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a
közbeszerzési dokumentumok elérhetőségét az EKR rendszerben. 2) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/. 3) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. 4) 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 EKR rendelet 10-13. §-ai
tartalmaznak. 5) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (
projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 6) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak
alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás. 7) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus
űrlap kitöltésével történik. 9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges
nyilatkozatokat is csatolni kell! 10) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. 11) Az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést csatolni kell az
ajánlathoz. 12) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő
szerint értendő. 13) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői
megállapodást a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint, valamint a 424/2017. Korm. Rendelet 13.§ (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. 14) Ajánlatkérő bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a
megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. 15) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Módszer: Nettó vállalkozási díj: fordított arányosítás. Szakmai ajánlat,
Vállalt teljes körű jótállási idő: egyenes arányosítás. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a Közbeszerzési
dokumentum tartalmazza. 16) Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumban előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 17) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR
rendelet szerint érvényesül. 18) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelennek
nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 19) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 20)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltakra. 21) Az eljárást megindító felhívásban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás
során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.02.08
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