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

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

EKRSZ_
39044073

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Füzesabony

HU312

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Rákóczi Út 48

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Schmetzné Balogh

igazgatas@fuzesabony.hu

Telefon:

3390

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 36452510

Fax:

+36 36452510

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

www.fuzesabony.hu

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

Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
17119252

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1145

Ország:

Dr.

Kapcsolattartó személy:

Némethi

kozbeszerzes@legalexpert.hu

Telefon:

Péter
+36 17870316

Fax:

+36 17002778

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

www.legalexpert.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

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

Magyarország

Mexikói út 52/a.

Egyéb cím adatok:

E-mail:

HU110

NUTS-kód:

Egyéb tevékenység
Önkormányzat

Nem
Nem
Nem

Egyéb tevékenység:

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

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

építési beruházás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezet csere, tetőfedés, nyílászáró elhelyezés, bádogozás, homlokzat szigetelés, vakolás, villany alapvezeték, gépész
alapvezeték, egyéb befejező munkák
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:

2018.09.30.

3300 Füzesabony, Rákóczi út 16. (2247 hrsz)

II.1.7) Részekre bontás
Nem

Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Az építési munkálatok egységességére tekintettel részajánlat tétel nem biztosított.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Füzesabonyi Pöttömke Bölcsőde felújítása

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves
3300 Füzesabony, Rákóczi út 16. (2247 hrsz)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőszerkezet csere, tetőfedés, nyílászáró elhelyezés, bádogozás, homlokzat szigetelés, vakolás, villany alapvezeték, gépész
alapvezeték, egyéb befejező munkák
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés
Költség kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Késedelmi kötbér
Ár kritérium:

Igen

10
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Ajánlati ár

12

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

1

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.07.01.

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2018.09.30.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fenn áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés értelmében egyszerű nyilatkozat formájában.
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:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében Ajánlattevő csatolja az előző három
üzleti év (2014-2015-2016) közbeszerzés tárgyából (tető javítási, nyílászáró csere, szigetelési kivitelezési munkákból) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az előző három üzleti évben (2014-20152016) a közbeszerzés tárgyából (tető javítási, nyílászáró csere, szigetelési kivitelezési munkákból) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított –árbevétele összesen eléri a nettó 22.000.000.- HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében Ajánlattevő csatolja az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (tető javítási, nyílászáró
csere, szigetelési kivitelezési munkákból) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetését
, a teljesített szállítások – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerinti – nyilatkozatával vagy a
szerződést kötő másik fél által kiállított igazolással.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben a cégszerűen aláírt nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma
alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben rendelkezik a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó (tető javítási, nyílászáró csere, szigetelési kivitelezési munkákból), összesen 1 db, az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően teljesített, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy cégszerűen aláírt ajánlattevői
nyilatkozattal igazolt referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A hibás teljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A hibás teljesítési
biztosíték a jótállási és szavatossági kötelezettség teljesítését biztosítja. A hibás teljesítési biztosítékot a teljesítés időpontjában köteles
Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A hibás teljesítési biztosítéknak a jótállási és szavatossági kötelezettség lejártát
követő 30 napig kell érvényben maradnia. A hibás teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy
banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezet szerint kiállítható
számlákat a szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújthat be. A Kbt-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti rendelkezéseket is. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései jelen eljárásra irányadók. A késedelmi
kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. A nyertes ajánlattevő a vállalkozói díjról a szerződésben meghatározottak
szerint jogosult számlát kiállítani.

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

Igen
Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

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

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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:

2018.07.01.

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:

2018.08.30.

vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2018.07.01.

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:

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.06.21.

