AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Füzesabony Város Önkormányzata
„Füzesabony városrehabilitáció”
c. projekt
projektelőkészítési feladatainak ellátása
tárgyban
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§ szerinti
közbeszerzési eljáráshoz

2016.

Tisztelt Ajánlattevő!
A Füzesabony Város Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt
céget, (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési
dokumentumban írtak szerint, és az azokban foglalt feltételek figyelembevételével.
1.

Ajánlatkérő adatai
Neve: Füzesabony Város Önkormányzata
Székhely: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48
Adószám: 15729435-2-10
Kapcsolattartó: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: 06-36-542-510
Képviseletében eljár: Nagy Csaba, polgármester
Ajánlatkérő nevében eljár:
DFK Centrum Kft.
1095 Budapest, Ipar u. 5., „B” lph., V/1.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-921106
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó, regisztrációs szám: 831
Tel.: +36-1-786-1771
Fax: +36-1-782-2788
E-mail: dfk@dfkcentrum.hu

2.

Az eljárás fajtája

Jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárás, tekintettel az eljárás becsült értékére.
3.

A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége

Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívást közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő további közbeszerzési dokumentumot készít, mely átvételének határideje megegyezik az
ajánlattételi határidővel.
A további közbeszerzési dokumentum ingyenes, ajánlatkérő korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és
díjmentesen elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
A közbeszerzési dokumentum az Ajánlatkérő honlapjáról tölthető le.
A dokumentum pontos megnevezése:
AD - Városrehabilitáció - projectelőkészítés_2016-02-22.docx
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A letöltést
jelen felhíváshoz csatolt letöltési igazolás kitöltésével és a dfk@dfkcentrum.hu e-mail címre történő
megküldésével kell igazolni!
4.

A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége

Tárgy és mennyiség
Tárgy: A „Füzesabony városrehabilitáció” projekt projektelemeinek előkészítési feladatai ellátása
Mennyiség:
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Előkészítési feladatok a Támogatási Kérelem benyújtásáig
A projekt projektelemeinek előkészítése, a pályázó konzocium(ok) összetételének meghatározása,
a műszaki-szakmai tartalom és a költségvetés(ek) kidolgozása (ide nem értve a műszaki tervezési, és
műszaki szakmai feladatok ellátását), az egyes projektelemek megvalósíthatóságának elemzése,
Az egyes projektelemek pályázati szempontú illesztése a támogatási kiírások követelményeihez,
A TOP kiírásokhoz illeszthető projektelemekhez a támogatási kérelem benyújtásakor elvárt
dokumentációk összeállítása pályázati felhívásokban és a pályázatokhoz kapcsolódóan a Támogató által
kiadott egyéb dokumentumok előírásainak, valamint a releváns jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével.
A pályázati dokumentumok elérhetőek a következő hivatkozás alatt:
https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
A szakmai előkészítés során Vállalkozó feladata:
o Egyeztetések lefolytatása az érintett szereplőkkel a projekt szakmai tartalmát illetően;
o A műszaki terveket és háttérdokumentációkat kidolgozó szakértők munkájának támogatási
szempontú koordinációja
o A támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmányok
összeállítása (Igényfelmérés és kihasználtsági terv, illetve a pályázati útmutató által
meghatározott más dokumentumok) a megadott útmutatóknak megfelelően.
o Egyeztetések lefolytatása a Heves Megyei Önkormányzattal a projekt ITP-hez való
illeszkedéséről;
o Egyeztetések lefolytatása az NGM-mel a projekt TOP-hoz való illeszkedéséről (amennyiben
szükséges);
o Javaslattétel Füzesabony Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására, a
módosítások szövegszerű kidolgozásával (amennyiben szükséges)
Rendelkezésre állás a projekt bírálati szakaszában (a támogatási döntés meghozataláig). A
rendelkezésre állás alatt vállalkozó köteles közreműködni az esetleges hiánypótlási felhívás vagy tisztázó
kérdések szakmai megválaszolásában.
Előkészítési és megvalósítási feladatok a támogatási szerződéskötést követően
- A támogatási szerződés megkötése után benyújtandó, a pályázati dokumentációban meghatározott
szakmai dokumentumok (pl. részletes szakmai megalapozó tanulmány, üzleti terv stb.) elkészítése a
tervezői adatszolgáltatások felhasználásával,
- A részletes műszaki terveket és háttérdokumentációkat kidolgozó szakértők munkájának támogatási
szempontú koordinációja,
- Az elvárt dokumentációk kidolgozásához és benyújtásához kötődő kedvezményezetti feladatok
szakértői támogatása.
- Rendelkezésre állás a dokumentumok elfogadási szakaszában, közreműködés az esetleges
hiánypótlási, módosítási feladatok ellátásában.
5.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

79421000-1
6.

A szerződés meghatározása, időtartama (a teljesítés határideje), a teljesítés helye:

A szerződés meghatározása: megbízási szerződés
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A szerződés időtartama: A szerződés hatálybalépésétől a 4. pontban meghatározott támogatási szerződés
hatálybalépését követő 18. hónap utolsó napjáig.
A teljesítés helye:
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Ajánlatkérő székhelye
7.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást 3 részletben fizeti meg nyertes ajánlattevő teljesítésigazolásra jogosult
képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi szempontból is szabályszerű számla
alapján, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:130.§ szerint a nyertes ajánlattevő
bankszámlájára történő átutalással.
Fizetési feltételek:
a) Előkészítési feladatok a Támogatási Kérelem benyújtásáig - előkészítés szakértői költségének 50 %-a
b) Előkészítési és megvalósítási feladatok a támogatási szerződéskötést követően
- az első részletes szakmai megalapozó dokumentum elfogadását követően az előkészítés szakértői
költségének 25 %-a
az utolsóként benyújtott részletes szakmai megalapozó dokumentum elfogadását követően az előkészítés
szakértői költségének 25 %-a
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet
rögzíti.
8.

Többváltozatú (alternatív) és részajánlat lehetősége

Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Indoka: A beszerezni kívánt kiadványok - jellegükre
tekintettel – homogének, nem különíthetők el egymástól, továbbá gazdasági szempontból is ésszerűtlen,
hogy a beszerezni kívánt kiadványokat esetlegesen több nyertes ajánlattevő szállítsa, tekintettel arra, hogy
az magasabb megajánlott árakat eredményezhet.
9.

Az ajánlatok értékelési szempontja

A legalacsonyabb ár. (nettó HUF)
10.

A kizáró okok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g),k),m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
A Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormány r. 17. §-a szerint az ajánlattevőnek egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő
esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. g),k),m) pontjaiban foglalt, a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha
az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 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.
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A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a jelen felhívás megküldése
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, kivéve az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásának esetét. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
11.

Az alkalmassági követelmények

1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
1.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei:
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen legalább
10 000 000,- forint közbeszerzés tárgyából (Projektvezetői és/vagy Projekttervezési és/vagy
Projektfelügyeleti szolgáltatások) származó ÁFA nélkül számított árbevétellel.
1.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormány r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatban
nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés
tárgyából (Projektvezetői és/vagy Projekttervezési és/vagy Projektfelügyeleti szolgáltatások) származó
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Kormány r. 19. § (1) bekezdése, illetve
a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdésében, továbbá 67. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésére, Ajánlatkérő lehetővé
teszi és elfogadja Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy Ajánlattevő megfelel a
felhívásban foglalt alkalmassági követelményeknek.
2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
2.1. Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 évben összesen legalább nettó 10 000 000,- millió Ft értékű Projektvezetői és/vagy
Projekttervezési és/vagy Projektfelügyeleti szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciát. A fenti
alkalmasság igazolását ajánlattevő egy vagy több szerződés alapján történt teljesítés bemutatásával is
teljesítheti.
2.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlatban nyilatkoznia kell a jelen felhívás megküldését megelőző 3 évben teljesített, az alkalmasság
minimumkövetelményei rovatban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetéséről. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik
fél megnevezését, székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (4)-(8) bekezdései.
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Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, továbbá 67. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 25. § (2) bekezdésére, Ajánlatkérő lehetővé
teszi és elfogadja Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy Ajánlattevő megfelel a
felhívásban foglalt alkalmassági követelményeknek.
12.

A hiánypótlás lehetősége

Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
13.

Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának ideje

2016. év március hónap 7. napja 10 óra 30 perc
14.

Az ajánlat benyújtásának címe és az ajánlatok felbontásának helye

Füzesabony Város
Önkormányzata
3390 Füzesabony, Rákóczi u.48.
Jegyzői titkárság (1. emelet)
15. Az ajánlatok benyújtásának módja
Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban, zártan kell benyújtani.
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat aláírt példányát - jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható - *.pdf
formátumba beszkennelve, nem újraírható optikai adathordozón (CD, vagy DVD) is be kell nyújtani. A
papíralapú és az elektronikus változat közti esetleges ellentmondás esetén ajánlatkérő a papíralapú
változatot tekinti irányadónak. Az ajánlatban nyilatkozni kell az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus
példányának egyezőségéről. A CD-t, vagy DVD-t az ajánlat nyomtatott (papíralapú) példányaival közös
csomagolásban kell benyújtani.
Az ajánlatok benyújtása személyesen vagy postai úton történhet.
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08.00-12.00 és 13.00-15.00 óráig, pénteken 08.00-12.00
óráig (az ajánlattételi határidő napján az ajánlatételi határidő lejártáig) lehet benyújtani.
16.

Az ajánlattétel nyelve

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven
kívül más nyelven nem nyújtható be.
17.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
18. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő kizárólag a Ptk. Hatodik könyvének XXVI. Fejezetében szabályozott, szerződést megerősítő
biztosítékot köt ki a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
19. Az ajánlati kötöttség időtartama
30 nap
20. Ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához.
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21. Egyéb információk
a.

b.
c.
d.

e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.

l.

m.

A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű
időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti, és a Kbt. 56. §-a
alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 08.00-12.00 és 13.00-15.00 óráig, pénteken 9-12
óráig terjedő időintervallum.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) (adott esetben
részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és
(4) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő nyilatkozzon
arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott
dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá. Nem elektronikus úton
történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68.§ (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, a beszámoló és az abból
származtatható adatok tekintetében az adott üzleti év fordulónapján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban
szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely
okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához
szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást
tartalmazó iratot becsatolni.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is
kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
TOP-2.1.2-15 Zöld Város Kialakítása
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek.
Ajánlatkérő nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő
és az alvállalkozó írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre
jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is
tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is
szükséges csatolni.
Az ajánlatokat egy eredeti példányban és CD adathordozón kell benyújtani.
Ajánlattevőknek az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani az ajánlatukkal közös csomagolásban.
Amennyiben az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt.
69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az
ajánlattevő, vagy alvállalkozó nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy
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adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy
adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
n. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Korm. r. 13. §-a alapján, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja
2016. február hónap 24. napja
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a jelen felhívásban és a további közbeszerzési
dokumentumban foglalt feltételeket és előírásokat alaposan és körültekintően tanulmányozzák át,
és ajánlatukat a nevezett dokumentumokban leírtak figyelembevételével tegyék meg!
Ajánlatkérő képviseletében:

dr. Fejér Bernát
DFK Centrum Kft.
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