ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000069272018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Tiszasziget Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Tiszasziget agrár-logisztikai gyűjtőpont kialakítá

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

Tiszasziget Község Önkormányzata

EKRSZ_
69523755

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tiszasziget

HU333

NUTS-kód:

6756

Ország:

Ferenczi

Kapcsolattartó személy:
polgarmestertiszasziget@gmail.com

Telefon:

Ferenc
+36 302755107

Fax:

+36 62254166

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

http://tiszasziget.hu/

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

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

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 (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:
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Magyarország

Szent Antal Tér 10.

Egyéb cím adatok:

E-mail:

Postai irányítószám:

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45210000-2

Tiszasziget agrár-logisztikai gyűjtőpont kialakítá

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földszintes, 29,23mx10,58m befoglaló méretű épület építése Tiszasziget, Külterület 0208/16 hrsz-on Az épület 1 db
hűtőkamrából, 1 db csomagoló osztályozóból, férfi és női szociális blokkból,1 db pihenőhelyiség és 1 db irodából áll. Az épület
vázszerkezete IPE 160-as acéloszlopokból és IPE 160-as tetőszerkezetből készül. Az elvégzendő munkák részletes leírását a
közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
(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:

6756 Tiszasziget Külterület HRSZ. 0208/16

II.1.7) Részekre bontás
Nem

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

A beszerzés tárgya műszaki-szakmai egységet képez, így a részekre bontás nem indokolt.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Tiszasziget agrár-logisztikai gyűjtőpont kialakítá

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU333 Csongrád
6756 Tiszasziget Külterület HRSZ. 0208/16

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 29,23 m x 10,58 m befoglaló méretű épület építése.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:
Megnevezés

Igen
Súlyszám / Jelentések

Az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő
edényzet helyszínen tartása (igen/nem)

5

Építés közben keletkezett hulladékok
megfelelő kezeléséért felelős személy
kijelölése (igen/nem)

5

További garancia vállalása a kivitelezett 20
munkára a kötelező 12 hónapon felül (
minimum: 12, maximum: 36 hó)
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2019.05.31.

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Ajánlati ár: Egyösszegű vállalkozói díj

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

2018.06.01.

-

2019.05.31.

Nem

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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00005

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 (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában nem vehet
részt olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62 § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az
eljárás során bekövetkezik. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában részvevő szervezetet, aki a kizáró ok hatálya alá tartozik, illetőleg aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be
[Kbt. 74. § (1) bekezdés]. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
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ellenére nem kerül kizárásra az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben a
Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64
. § (1) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114.§-ának (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17.§ (1) bekezdés- szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb
) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő
ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. A
kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott nyilatkozatok az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem lehetnek
korábbi keltezésűek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja az épített környezet védelméről
és alakításáról 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez
szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés tényét az www.mkik.hu oldalon ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a
szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1) Ajánlatkérő nem ír elő követelményeket
Az alkalmassági minimum követelmények:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1) Ajánlatkérő nem ír elő követelményeket.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
A Kbt. Harmadik rész 115 § (2) bekezdése szerint "Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni."
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a nettó, késedelemmel érintett, vállalkozói díj 0,5 %-a, de legfeljebb 10 %.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot (20 nap), úgy Megrendelő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondani. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, úgy hibás teljesítési kötbért köteles
fizetni, melynek mértéke a hibás munkarészre eső a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke
a nettó, meghiúsulással érintett, vállalkozói díj 30%-a, ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul. Jótállás:
Értékelési részszempont, időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű, de nem lehet kevesebb, mint a sikeres
műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valuta magyar forint HUF. Fedezet önerő/pályázati támogatás, utófinanszírozás. Kbt. 135.§ (7) szerint a teljes nettó ellenszolgáltatás (
TNE) 15%-nak megfelelő előleg igénybe vehető a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kormr.) 30. § szerint, Kbt. 62. § (1) bek. p)
pontjának alkalmazásával. Előleg elszámolás: első és második számlában egyenlő részletekben, alkalmazandó a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet 134/B.2. pontjában, 83. § (1) bek.-e és Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja. 3 db rész-, 1 db végszámla a
sikeres műszaki átadás-átvétel feltételével nyújtható be. TNE 25-25-25-%-os részei elérésekor, végszámla 25 %. Banki átutalás a
Kormr. 31. § szerint, teljesítésigazolás kiállításának feltételével, a Kbt. 135. § (1)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, számla
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ellenében, kézhezvételt követő 30 napon, illetve alvállalkozó teljesítés esetén a Kormr. 32/A. § szerinti határidőn belül. A késedelmi
kamat: a Ptk. 6:155. § (1) bek. Ld. még szerződéstervezet.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

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
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:

2018.05.22.

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:
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2018.05.22.

16:00

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:
1. FAKSZ: Dr. Kelemen Zoltán lajtromszám: 00185 2. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik 3. A Kbt. 66. §
(6) bek. alapján meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek.-t, nem alkalmazza a 75. § (2) e) pontját, 5. AK az ajánlatokat a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alapján bírálja el a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján. 5.1. „
Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF)” részszempont: fordított arányosítás módszere, a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb,
az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 5.2. „Környezetvédelmi
vállalások” részszempont: közvetlen pontkiosztás módszere: az adott előírás vállalása esetén AK egyaránt 10 pontot ad, míg az
adott előírás nem vállalása esetén AK 1-1 pontot ad. 5.3. További többlet jótállás vállalása a kivitelezett munkára és
technológiára (hó) részszempont: a teljes körű jótállás időtartama esetén a megajánlás a kötelező 12 hónap jótállási időtartamnál
nem lehet rövidebb időtartam, azaz alacsonyabb megajánlás (+ 0 hónap vállalás). Megajánlható: 0-36 intervallumba eső érték. A
bírálati részszempont esetében a legkedvezőbb (leghosszabb jótállási időtartamot tartalmazó 0-36 közötti) ajánlat a maximális 10
pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.) 6. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-eit. 7. Azok a nyelvek,
amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU. 8. Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § alapján a
szerződéskötés időpontjáig teljes körű építés- és szerelésbiztosítás kell kötnie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan,
mértéke: legalább 20 millió Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény (építészet és technológiai szerelés együtt, vállalkozónak és
esetleges alvállalkozónak együtt). Amennyiben a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor nem igazolja a
felelősségbiztosítás meglétét, az ajánlatkérő ezt a nyertes visszalépésének minősítheti. 9. Ajánlatkérő az eljárásban való
részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 10. Az AK kizárja a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet
alapítását. 11. AK alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek-ben foglaltakat az egyenértékűség tekintetében.
12. Ajánlattevőnek az árazott költségvetést az ajánlatában be kell csatolnia, az "Ajánlati ár"-értéket kell a felolvasólapon
feltüntetni. 13. A munkaterület megrendelő általi átadása: a szerződéskötés napját követő 6-60. nap. 14. Irányadó Jog: A jelen
ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárásban megkötött szerződésekre egyebekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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