ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000253952019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Városi piac árusítóhelyek fedése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

EKRSZ_
15090515

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Gyomaendrőd

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

5500

Ország:

Magyarország

Selyem Út 124

Egyéb cím adatok:

Petényi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

fejlesztes@gyomaendrod.hu

Telefon:

Roland
+36 205394884

Fax:

+36 66283288

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

www.gyomaendrod.hu
www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Justitia Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
72109803

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Marina Sétány 1. Ü13/B

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

info@justitia.hu

Sztipanov
Telefon:

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

www.justitia.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.justitia.hu
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Postai irányítószám:

1138

Ország:

Magyarország

Sonja
+36 307561347

Fax:

+36 18781717

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
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Városi piac árusítóhelyek fedése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás Gyomaendrődön, a Pásztor János utcában, meglévő városi piac árusítóhelyek fedésének két ütemben történő építése
1. rész: I. építési ütem: az árusítóhelyek tervezett lefedésének 715,49 m2 méretű megvalósulása, közterületi parkolóhelyek felújítása,
valamint a meglévő különálló épületben akadálymentes mosdó kialakításának, és napelem telepítésének megvalósulása 2. rész: II.
építési ütem: a lefedésnek az I. ütemben meg nem valósult, 178,56 m2 alapterületű részének megvalósulása
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2019.08.15

1. rész: 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 2937/40 hrsz., valamint 2936/1 hrsz. 2. rész: 5500
Gyomaendrőd, Pásztor János u. 2937/40 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
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:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7
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1 - Városi piac árusítóhelyek fedése – I. építési ütem

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 2937/40 hrsz., valamint a 2936/1 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Építési beruházás Gyomaendrődön, a Pásztor János utcában, meglévő városi piac árusítóhelyek fedése építésének I. üteme: az
árusítóhelyek tervezett lefedésének 715,49 m2 méretű megvalósulása, közterületi parkolóhelyek felújítása, valamint a meglévő
különálló épületben akadálymentes mosdó kialakításának, és napelem telepítésének megvalósulása. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok műszaki része (jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció
és építési engedély határozat, illetve a részletes kiviteli terv és hozzá tartozó költségvetési kiírás) 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

2. 12 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 25
0 hónap - maximum 36 hónap)

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

5

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint)

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:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

-

2019.08.15

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

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

EKR000253952019

Igen

TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.12) További információ:

Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat a fordított arányosítás, a hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe szempontot a
pontkiosztás, a többletjótállás szempontját a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint és legkedvezőtlenebb elvárás
vonatkozásában kialakított ME útmutató alapján értékeli.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Városi piac árusítóhelyek fedése– II. építési ütem

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

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 2937/40 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Építési beruházás Gyomaendrődön, a Pásztor János utcában, meglévő városi piac árusítóhelyek fedése építésének II. üteme: a
lefedésnek az I. ütemben meg nem valósult, 178,56 m2 alapterületű részének megvalósulása. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (
továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A további,
részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok műszaki része (jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció és építési
engedély határozat, illetve a részletes kiviteli terv és hozzá tartozó költségvetési kiírás) 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

2. 12 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 25
0 hónap - maximum 36 hónap)

3. Hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

5

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint)

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:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

EKR000253952019

-

2019.08.15

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005

II.2.12) További információ:
Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat a fordított arányosítás, a hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe szempontot a
pontkiosztás, a többletjótállás szempontját a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint és legkedvezőtlenebb elvárás
vonatkozásában kialakított ME útmutató alapján értékeli.

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:
Valamennyi részben: 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) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi részben: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések
szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § g)-k); m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet. (EKR űrlap formájában! A nyilatkozatot ajánlattevőnek szükséges kitöltenie, melynek során a Kbt. 62. § g)-k); m) és q
) pontjaira történő hivatkozás szükséges.) A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is
szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót,
kapacitás nyújtó szervezetet igénybe venni. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő
köteles elfogadni, 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
Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazza
. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésére miszerint 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. Figyelem! Továbbá, Ajánlatkérő
alkalmazza az e-Kr. 12. § (2) bekezdését. Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §) Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja az öntisztázás lehetőségét.
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:
Valamennyi részben: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Valamennyi részben: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

EKR000253952019

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi részben: Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Valamennyi részben: Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmasságot.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Valamennyi részben: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére képes,
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító dokumentumokat, erre tekintettel, a Kbt. 115. § (2)
bekezdésben foglalt lehetőséggel élve nem ír elő alkalmassági követelményeket.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részben: Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/naptári nap, max. 20 nap, a kötbér maximuma: 20%.
Meghiúsulási kötbér mértéke: teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a. Hibás teljesítési kötbér mértéke: teljes nettó szerződéses
ellenérték 20%-a Jótállás: 12+…hónap (értékelési részszemp.) További információ a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
Szerződés-tervezetben.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részben: Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, 1db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Számlázás:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevő bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (8) bekezdéseire. Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban.

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
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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
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:

2019.03.11

16:00

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU

EKR000253952019

óra/perc

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:

2019.03.11

18:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
Valamennyi részben: 1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó
nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 2. A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is
tehet ajánlatot. 3. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott árazatlan
költségvetést teljes egészében beárazva, cégszerűen aláírva. 4. Felelősségbiztosítás: legalább 5.000.000 Ft/káresemény és
25.000.000 Ft/év mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítás. 5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. 7. Nem magyar
nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell
nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. 8.
Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a és a 114. § (6) bekezdése szerint. 9. Irányadó idő: magyarországi helyi idő (CET). 10.
Árfolyam: A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 11. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság
létrehozását. 12. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 13. Értékelés
módszere minden rész esetében: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: Kbt. 77. § (1) szerinti legkedvezőbb
szint, és legkedvezőtlenebb elvárás szerinti útmutató, 3. részszempont: pontkiosztás 14. Ponthatár: A legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, a felső határa 10 pont. 15. Ajánlattevő köteles csatolnia cégszerűen aláírt,
árazott költségvetést, valamint annak excel szerkeszthető változatát. Az árazatlan költségvetés tételein változtatni nem lehet. 16.
Ajánlattevő köteles kitölteni az EKR rendszer által generált űrlapokat (Felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat,
nyilatkozat változásbejegyzésről, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti
nyilatkozat, Nyilatkozat kizáró okok vonatkozásában). Felhívjuk a figyelmet, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatot, és a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek szükséges kitöltenie a megfelelő jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozással (Kbt. 62. § g)-k); m) és q) pontjai)! 17. FAKSZ: dr. Palotai Péter (01026), helyettese: dr. Pécsy Mária (01014)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.03.01

EKR000253952019

