ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000852722018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Kecel Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között.

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Kecel Város Önkormányzata

EKRSZ_
79571827

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecel

HU331

NUTS-kód:

6237

Ország:

Magyarország

Fő Tér 1

Egyéb cím adatok:

Stubner

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@kecel.hu

Telefon:

Éva
+36 78420211

Fax:

+36 78420760

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

www.kecel.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kecel.hu

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Igen

Hivatalos név:

Imrehegy Község Önkormányzata

EKRSZ_
84130167

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Imrehegy

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

kozbeszerzes@kecel.hu

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

6238

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Tér 11

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU331

Stubner
Telefon:

Éva
+36 78420211

Fax:

+36 78420760

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
98203910

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Vadász Utca 32

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

NUTS-kód:

Nedwed

maria.nedwed@drnedwed.hu

Telefon:

Mária
+36 303438338

Fax:

+36 13540529

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

www.kecel.hu
www.kecel.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Igen

Ajánlatkérő neve:

Kecel Város Önkormányzata

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

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:
II.1.3) A szerződés tárgya:

Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között.

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpárút építés mindösszesen 3976,16 méteren, melyből Kecel közigazgatási területére esik 2995,6 m, Imrehegy közigazgatási
területére esik 980,56 m. 1. rész: Kerékpárút építés Kecelen - Földkitermelés: 2874 m3, - Építési törmelék elszállítás (10m3 konténer):
338,5 db; - Útburkolati alapréteg készítés: 2102,4 m3 - Tükörkészítés: 12614,9 m2 - Aszfalt alapréteg: 352,6 m3 - Aszfalt kopóréteg:
235,2 m3 - Fa telepítés: 400 db. - Napelemes sárga villogó kihelyezés: 2 db. 2. rész: Kerékpárút építés Imrehegyen - Földkitermelés:
1635,4 m3, - Építési törmelék elszállítás (10m3 konténer): 62 db; - Útburkolati alapréteg készítés: 700,83 m3 - Tükörkészítés: 4204,95
m2 - Aszfalt alapréteg: 117,5 m3 - Aszfalt kopóréteg: 78,4 m3 - Fa telepítés: 158 db. - Buszváró építés: 2 db. - Előregyártott
keretelemes áteresz építése: 1 db.
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(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
16

Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

6237 Kecel, Külterület, 5309 összekötő út mellett 5+455 és 9+442 szelvények között

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

2

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Kerékpárút építés Kecelen

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

Alább felsorolt hrsz.-ek

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Földkitermelés: 2874 m3, - Építési törmelék elszállítás (10m3 konténer): 338,5 db; - Útburkolati alapréteg készítés: 2102,4 m3 Tükörkészítés: 12614,9 m2 - Aszfalt alapréteg: 352,6 m3 - Aszfalt kopóréteg: 235,2 m3 - Fa telepítés: 400 db. - Napelemes sárga
villogó kihelyezés: 2 db.
(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

Többlet jótállási idő vállalása (36 hónapon felül + 0-24 hónap)

15

Fizikai teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út -és/vagy kerékpárútépítési 15
gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő)

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)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
16

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00008

II.2.13) További információ:
3588, 0371/78, 0373/1, 0374/217, 0374/210, 0374/443, 0374/216, 0374/215, 0374/718, 0374/305, 0374/665, 0374/664, 0374/194,
0374/195, 0374/196, 0374/663, 0374/662, 0374/661, 0374/660, 0374/659, 0374/658, 0374/657, 0374/656, 0374/655, 0374/649, 0374/
650, 0375, 0376/77, 0376/81, 0371/80, 0371/82, 0371/83, 0371/26, 0371/31, 0371/32, 0371/28 hrsz. A jelen építési munkák építési
engedély kötelesek.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Kerékpárút építés Imrehegyen

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

Alább felsorolt hrsz.-ek

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Földkitermelés: 1635,4 m3, - Építési törmelék elszállítás (10m3 konténer): 62 db; - Útburkolati alapréteg készítés: 700,83 m3 Tükörkészítés: 4204,95 m2 - Aszfalt alapréteg: 117,5 m3 - Aszfalt kopóréteg: 78,4 m3 - Fa telepítés: 158 db. - Buszváró építés: 2 db. Előregyártott keretelemes áteresz építése: 1 db.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Megnevezés
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Igen
Súlyszám / Jelentőség

Többlet jótállási idő vállalása (36 hónapon felül + 0-24 hónap)

15

Fizikai teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út- és/vagy kerékpárútépítési 15
gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő)

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
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
16

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-3.1.1.-15-BK1-2016-00008

II.2.13) További információ:
016/35, 016/36, 016/37, 016/38, 016/40, 016/41, 016/42, 016/43, 016/44, 016/45, 016/46, 016/47, 016/48, 016/49, 016/30, 016/50, 016/
28, 016/51, 016/52, 019, 020/103, 020/113, 020/114, 020/115, 020/117, 020/13, 020/14, 179, 178, 177, 165/3, 165/1, 020/102, 017,
016/39hrsz. A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák építési engedély kötelesek.

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 (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
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fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a
fenti kizáró okok az eljárás során következtek 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. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. §-a szerint
kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4)
bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az
62. § (1)- (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontja alapján nyilatkozni köteles arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre 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. A
Kbt. 64. §-a szerint a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére
az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése
szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes
európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 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:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1 Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett és nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetésével, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában írt módon. M/2. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm.
Rendelet 21.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségüket,
végzettségüket, szakmai tapasztalatukat. Az előírt végzettség, képzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolására ajánlattevő
csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt, keltezést is tartalmazó szakmai önéletrajzot, amelyből egyértelműen megállapítható
az előírt szakmai gyakorlat (projektekben való részvétel, korábbi teljesítések megjelölése azok nevének, idejének - év/hó/nap
formátumban - megadásával); továbbá ajánlattevő csatolja a szakember releváns képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t
. Az önéletrajzban meg kell jelölni a jogosultságot és nyilvántartási számot. Csatolandó továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozat (szándéknyilatkozat), amelyben a megnevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége
esetén a szerződés teljesítésében közreműködik az ajánlatban szereplő beosztásban, és a közreműködését semmi sem akadályozza.
Csatolandó továbbá az ajánlattevő nyilatkozata, hogy amennyiben valamelyik szakember még nem rendelkezik, akkor nyertesség
esetén legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog a megfelelő kamarai nyilvántartásba vétellel. A szerződéskötés feltétele, hogy a
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára az előírt szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről
gondoskodik. A nyilvántartásba vételelmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és ebben az esetben ajánlatkérő a
második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdésben

EKR000852722018

meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 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. Az előírt
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) – (9) bekezdések szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Mindkét rész esetén: M/1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik legalább az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző öt évben befejezett és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db legalább 500 fm közút / kerékpárút építése
VAGY felújítása tárgyú referenciával vagy referenciákkal. M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építőmérnök és három év,
vagy építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök
végzettséggel és négy év, a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti
egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő napi kötbér a késedelem minden megkezdett napja után, legfeljebb
30 nap időtartamig. Meghiúsulási kötbér: Teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. Jótállás: 36 hónap. A többlet jótállás vállalása külön
értékelési szempont (0-24 hónap került értékelésre) Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő által
vállalt vállalkozói átalánydíj tartalékkeret nélküli nettó összegének 5 %-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban előírt módokon
nyújtható, legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül. Jótállási biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő
által vállalt vállalkozói átalánydíj tartalékkeret nélküli nettó összegének 2 %-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban előírt
módokon nyújtható, legkésőbb az átadás-átvételt követő 15 napon belül.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az építési beruházást a Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között a biztonságos közlekedés érdekében” elnevezésű TOP3.1.1.-15-BK1-2016-00008 azonosítószámú támogatás keretében és finanszírozásából valósítja meg. A támogatási intenzitás 100%. A
finanszírozás módja utófinanszírozás. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a teljes nettó
ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű előleget biztosít, mely a végszámlából kerül levonásra. Ajánlatkérő nem kér előleg visszafizetési
biztosítékot. A teljesítés során 3 db részszámla (25% - 50 % - 75%-os műszaki készültségi foknál) és 1 db végszámla nyújtható be a
szerződésszerű teljesítést követően. Az adott számla ellenértékét Ajánlatkérő utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1)-(2), (5)-(7) és a 2013.
évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) szerint, átutalással. A számlák fizetési határideje 30 nap, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A § (1)
bekezdésében és 32/B §-ban foglaltak figyelembe vételével.

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

Igen
Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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
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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:

2018.11.12

11:00

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:

2018.11.12

13:00

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.) A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni. 2.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által
a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő
az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen
meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési
dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani. 3.) Kiosztható pontszámok:
0-10 pont között. 4.) Pontkiosztás módszere: ár szempont esetén fordított arányosítás, többlet jótállás esetén a Közbeszerzési
Hatóság útmutatójának (K.É.2016. évi 147. szám) 1. melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítás. Fizikai szakemberek esetén
pontkiosztás. Ajánlatkérő a 3. részszempont esetén a fizikai megvalósításba bevonni tervezett szakemberek alábbi iratainak
csatolását írja elő: - képzettséget igazoló okiratok másolata - rövid önéletrajz, melyben feltüntetésre kerülnek a korábbi munkák,
illetve a munkáltató személye 5.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a
szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen
eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással, amelyben a felelősségbiztosítás minimális összege
részenként legalább 10 millió forint káreseményenként és legalább 20 millió forint évente. Két részre történő ajánlattétel esetén
a limitek összeadódnak. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással,
az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a következő
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést
. 6.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), mely tartalmazza
a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a feladatellátás százalékos
megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük
esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges
felelősséget vállalnak. A közös ajánlat benyújtására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak
irányadók. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
eljárhat. 7.) Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. A nem magyar forintban megadott bármely pénzügyi adat
átváltása a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás megküldése napján érvényes deviza középárfolyamán történik.
Ajánlattevőnek az átváltásról, valamint az alkalmazott árfolyamról nyilatkoznia kell az ajánlatban. 8.) Az idegen nyelvű iratokat
szöveghű magyar fordításban is csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem
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tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.” 9.) Építési tevékenységet csak azon
ingatlanokon lehet végezni, amelyek tekintetében a kivitelezés megkezdéséig a kisajátítási eljárás lezárult.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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