ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000662442020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Új kilátó építése

Ajánlatkérő
neve:

Tiszakécske Város Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Tiszakécske Város Önkormányzata

Postai cím:

Kőrösi Utca 2

Város:

Tiszakécske

HU331

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Tóth

Kapcsolattartó személy:
polh@tiszakecske.hu

EKRSZ_
84527161

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

6060

Ország:

Magyarország

János
+36 76441355

+36 76441078

Fax:

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

https://www.tiszakecske.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Fodor

kozbeszerzes.meditkonzult@
meditkonzult.hu

Telefon:

EKRSZ_
31829573

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Péter
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000662442020

2020.08.05 19:05:53

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

Nem
Nem
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:
45212100-7

II.1.3) A szerződés tárgya:

Új kilátó építése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Új kilátó építése” CPV: 45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése Általános ismertetés: A tervezett építmény nyilvánosan
látogatható faszerkezetű kilátó torony. A kilátó négy függőleges tartóoszlopon áll, amit négy íves támasz merevít. Az ácsszerkezetű
tetővel védett kilátószintje 14.0 m magas. A kilátószintet egyenes karú falépcsőkkel lehet megközelíteni. Építmény magasság: 16,40 m,
a kilátószint 14,00 méter magasan található Homlokzatok: A kilátó favédőszeres kezelt faanyagból áll, fa és acél merevítő szerkezettel.
Épületszerkezetek: A kilátó függőleges teherviselő elemei 4 db 25/25 cm szelvényméretű rétegelt ragasztott fenyő oszlop, melyek 3.0
× 2.85 m raszterméretben helyezkednek el. A karcsú szerkezet támasztását a sarkokon elhelyezett, átlós síkú íves tartók biztosítják,
egyenként 2×12/45 cm szelvénymérettel. Az oszlopokat az alapcölöpöket összekötő vasbeton lemezhez egyedi gyártású hegesztett acél
kötőelemek rögzítik. A kilátószintet 9 pihenő közbeiktatásával 10 egyenes karú lépcsőszakaszon lehet megközelíteni. Az egyes
lépcsőkarok egységes kivitelűek, karonként 1.4 m magasságkülönbség áthidalására alkalmasak. A pihenők így rendre: +1.40, +2.80, +
4.20, +5.60, +7.00, +8.40, +9.80, +11.20, +12.60 magasságon helyezkednek el, míg a kilátószint +14.00 m magasságban kerül
kialakításra. A lépcsőkarok 6/24 cm keresztmetszető vörösfenyő pofafából és 5 cm vastag tölgy lépcsőfokokból készülnek, vésett
pofafás kivitelben. A lépcsőkarok, a pihenők és a kilátószint egységes, ritkított deszkafedéssel (belső fémháló védelemmel) ellátott fa
korlátokkal védettek, melyek tetején 12/5 cm méretű csiszolt karfa húzódik. A kilátó tetőszerkezete hagyományos ácsszerkezetű
magastető, a héjazata kétrétegű deszkázat. A villám felfogó a tetőn kerül kiépítésre. Az építmény villámvédelmét a kiviteli terv
megoldásával kell elkészíteni és megfelelőségét méréssel igazolni kell. Az összes faanyagot védőszerrel kell kezelni, a faanyagvédelem
mellett jogszabályi követelmény a tűzgátló bevonatok alkalmazása. A szerkezeti kapcsolatok az egyedi acél kapcsolóelemek mellett
hagyományos ácskötésekkel és csavarozott kötésekkel készülnek. A csavarszárak 8.8 jelű anyagból készülnek, szabványos
menetkialakítással. Az alátétek fakötésű alátétek, a csavarok hatlapú nyers anyák. A csavaranyákat lecsavarodás ellen rugós
alátétekkel biztosítani kell. A fém kapcsoló elemek, hevederek, csavarok, szegek tűzi horganyozásúak. Villámvédelem Villámvédelmet
az OTSZ szerint kell kialakítani. A kockázatelemzést külön mellékeltük ahol megtalálhatók az épület paraméterei. A villámvédelmi
hálózat kiépítésénél törekedni kell az esztétikus szerelés alkalmazására. A felfogó a villámhárító azon része, amelynek a feladata, hogy
a védendő tárgy helyett becsapási pontot képezzen a villám számára. Az épület villámvédelmét a telepített egyedi felfogókkal alakítjuk
ki, úgy hogy a teljes épület védett térbe kerüljön. A tetőcsúcs és egy keret a szélek mentén elegendő megoldást jelent. Felfogóként
Ø16 mm horganyzott köracél felfogókat alkalmaztunk, Amit az építészeti kialakítás tartalmaz. A villámvédelem kiépítésénél a
faszerkezettől 10cm távolságot kell tartani. A levezető a villámhárítónak az a része, amely a felfogót összeköti a földeléssel.
Levezetőként egyedi falra szerelt levezetőt alkalmazunk. A levezetőkben mérési helyet kell kiképezni 1,5m-es magasságban, mivel az
épület 20m-nél magasabb egy vízszintes összekötés is szükséges. A villámhárító földelő az e célra készített, a talajba süllyesztett
vezetők összessége, amelyek érintkeznek a talajjal. Az épület körül alapföldelő hálózatot kell kialakítani kiegészítő szondákkal.
Tekintettel a nagykiterjedésű területre és a talaj minőségére, a potenciál rögzítése miatt kiegészítő szondákat alkalmazunk. A földelés
eredő szétterjedési ellenállása: max. 2 ohm. A villámvédelmi rendszer egyes részeit az építkezés alatt (mechanikai és egyéb sérülések
miatt) folyamatosan és az eltakarások előtt műszeres vizsgálattal is ellenőrizni kell. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és
mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tervezői nyilatkozat és tételes árazatlan költségvetés
határozza meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra
történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015
. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A választott eljárás: Ajánlatkérő a
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közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezéseit alkalmazva, a Kbt. 115. §-ban rögzített
feltétel fennállása alapján, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jelen
ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez
a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával. Ajánlatkérő az eljárás során 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), valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

6

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

6060 Tiszakécske HRSZ.: 8850/1. HU331

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján nem teszi lehetővé a részajánlat tételt
tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi és a
kivitelezés során 1 db kilátót kell megépíteni.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Új kilátó építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45212100-7

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

A teljesítés helye:

6060 Tiszakécske HRSZ.: 8850/1. HU331

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Új kilátó építése” CPV: 45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése Általános ismertetés: A tervezett építmény nyilvánosan
látogatható faszerkezetű kilátó torony. A kilátó négy függőleges tartóoszlopon áll, amit négy íves támasz merevít. Az ácsszerkezetű
tetővel védett kilátószintje 14.0 m magas. A kilátószintet egyenes karú falépcsőkkel lehet megközelíteni. Építmény magasság: 16,40 m,
a kilátószint 14,00 méter magasan található Homlokzatok: A kilátó favédőszeres kezelt faanyagból áll, fa és acél merevítő szerkezettel.
Épületszerkezetek: A kilátó függőleges teherviselő elemei 4 db 25/25 cm szelvényméretű rétegelt ragasztott fenyő oszlop, melyek 3.0
× 2.85 m raszterméretben helyezkednek el. A karcsú szerkezet támasztását a sarkokon elhelyezett, átlós síkú íves tartók biztosítják,
egyenként 2×12/45 cm szelvénymérettel. Az oszlopokat az alapcölöpöket összekötő vasbeton lemezhez egyedi gyártású hegesztett acél
kötőelemek rögzítik. A kilátószintet 9 pihenő közbeiktatásával 10 egyenes karú lépcsőszakaszon lehet megközelíteni. Az egyes
lépcsőkarok egységes kivitelűek, karonként 1.4 m magasságkülönbség áthidalására alkalmasak. A pihenők így rendre: +1.40, +2.80, +
4.20, +5.60, +7.00, +8.40, +9.80, +11.20, +12.60 magasságon helyezkednek el, míg a kilátószint +14.00 m magasságban kerül
kialakításra. A lépcsőkarok 6/24 cm keresztmetszető vörösfenyő pofafából és 5 cm vastag tölgy lépcsőfokokból készülnek, vésett
pofafás kivitelben. A lépcsőkarok, a pihenők és a kilátószint egységes, ritkított deszkafedéssel (belső fémháló védelemmel) ellátott fa
korlátokkal védettek, melyek tetején 12/5 cm méretű csiszolt karfa húzódik. A kilátó tetőszerkezete hagyományos ácsszerkezetű
magastető, a héjazata kétrétegű deszkázat. A villám felfogó a tetőn kerül kiépítésre. Az építmény villámvédelmét a kiviteli terv
megoldásával kell elkészíteni és megfelelőségét méréssel igazolni kell. Az összes faanyagot védőszerrel kell kezelni, a faanyagvédelem
mellett jogszabályi követelmény a tűzgátló bevonatok alkalmazása. A szerkezeti kapcsolatok az egyedi acél kapcsolóelemek mellett
hagyományos ácskötésekkel és csavarozott kötésekkel készülnek. A csavarszárak 8.8 jelű anyagból készülnek, szabványos
menetkialakítással. Az alátétek fakötésű alátétek, a csavarok hatlapú nyers anyák. A csavaranyákat lecsavarodás ellen rugós
alátétekkel biztosítani kell. A fém kapcsoló elemek, hevederek, csavarok, szegek tűzi horganyozásúak. Villámvédelem Villámvédelmet
az OTSZ szerint kell kialakítani. A kockázatelemzést külön mellékeltük ahol megtalálhatók az épület paraméterei. A villámvédelmi
hálózat kiépítésénél törekedni kell az esztétikus szerelés alkalmazására. A felfogó a villámhárító azon része, amelynek a feladata, hogy
a védendő tárgy helyett becsapási pontot képezzen a villám számára. Az épület villámvédelmét a telepített egyedi felfogókkal alakítjuk
ki, úgy hogy a teljes épület védett térbe kerüljön. A tetőcsúcs és egy keret a szélek mentén elegendő megoldást jelent. Felfogóként
Ø16 mm horganyzott köracél felfogókat alkalmaztunk, Amit az építészeti kialakítás tartalmaz. A villámvédelem kiépítésénél a
faszerkezettől 10cm távolságot kell tartani. A levezető a villámhárítónak az a része, amely a felfogót összeköti a földeléssel.

EKR000662442020

Levezetőként egyedi falra szerelt levezetőt alkalmazunk. A levezetőkben mérési helyet kell kiképezni 1,5m-es magasságban, mivel az
épület 20m-nél magasabb egy vízszintes összekötés is szükséges. A villámhárító földelő az e célra készített, a talajba süllyesztett
vezetők összessége, amelyek érintkeznek a talajjal. Az épület körül alapföldelő hálózatot kell kialakítani kiegészítő szondákkal.
Tekintettel a nagykiterjedésű területre és a talaj minőségére, a potenciál rögzítése miatt kiegészítő szondákat alkalmazunk. A földelés
eredő szétterjedési ellenállása: max. 2 ohm. A villámvédelmi rendszer egyes részeit az építkezés alatt (mechanikai és egyéb sérülések
miatt) folyamatosan és az eltakarások előtt műszeres vizsgálattal is ellenőrizni kell. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és
mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tervezői nyilatkozat és tételes árazatlan költségvetés
határozza meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra
történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015
. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A választott eljárás: Ajánlatkérő a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezéseit alkalmazva, a Kbt. 115. §-ban rögzített
feltétel fennállása alapján, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jelen
ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez
a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával. Ajánlatkérő az eljárás során 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), valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
(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. részszempont: felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt „MV-É” szakembernek a 10
jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati
ideje (min. 0 – max. 24 hónap)

3. részszempont: felhívás III.1.3. M/1. b) pontjában előírt „MV-ÉV” szakembernek 10
a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati
ideje (min. 0 – max. 24 hónap)

4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 10
12 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)
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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:

6

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
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Nem

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

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

Igen

TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003

II.2.12) 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 az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az
ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. - Ha az ajánlattevő a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni,
akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. - Ha a
gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A pénzmosásról szóló
törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja alapján tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (
4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2
) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, d) alapítványok esetében az a természetes személy, da) aki az
alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, db)
akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy dc) aki
tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az
alapítvány képviseletében eljár Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének
rendelkezéseire, mely szerint 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. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
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:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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M/1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy
képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség az iskolai oklevél egyszerű
másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó. A becsatolt
szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek egyértelműen ki kell derülnie. Csatolni kell a szakember saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.
Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartás szerint a szerződéskötés feltételeként elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen szakember vonatkozásában nem szükséges, illetve a végzettséget
igazoló oklevelet sem kell csatolni. Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az alkalmassági
követelményként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban. Egy szakember több pozícióra is
jelölhető. Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában be kell nyújtania az alkalmassági követelmények
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: a) Alkalmatlan az ajánlattevő,
amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággalrendelkező felelős műszaki vezető
szakemberrel. VAGY a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, illetve azzal egyenértékűnek tekintett a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés
feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői
jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban. b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággalrendelkező felelős műszaki vezető
szakemberrel. VAGY a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok
megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a
megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó
kamarai nyilvántartásában.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: - Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó
kárt. - Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Késedelmi kötbér: Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult,
melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
teljesítési kötelezettség alól a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, az
Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér: Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses összeg
3%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér követelésére jogosult. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri
vagy meghaladja a teljes nettó szerződéses összeg 15%-át, azaz a hibás teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri vagy meghaladja az
5 alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a
teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a. A teljesítés meghiúsulásának esetére
kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. Jótállás: Ajánlattevő köteles az építési
beruházásra 24 hónap időtartamú jótállást vállalni, illetve amennyiben a beépített anyagokra, eszközökre a gyártó 24 hónapot
meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt az Ajánlattevő az
Ajánlatkérő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül
befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget,
a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a
jótállási idő már eltelt. A többletjótállási időtartama értékelési szempont.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a feladatok teljesítését követően, a teljesítési igazolás kiadása után, a szabályszerűen kiállított számla
ellenében átutalással fizeti meg. Ajánlattevő egy előlegszámla, három részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiakban
meghatározottak szerint: 1. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 25%-os
mértékénél a nettó vállalkozói díj 25%-a, 2. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés
50%-os mértékénél a nettó vállalkozói díj 25%-a, 3. részszámla: az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti
teljesítés 75%-os mértékénél a nettó vállalkozói díj 25%-a, Végszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a összegről 100 %-ot elérő
műszaki teljesítés esetén. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%ának megfelelő mértékű előleg igénybevételét. Az előleg kifizetésére előlegbekérő dokumentum alapján a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (2) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerülsor. Az ilyen formában
nyújtott előleg elszámolása az első részszámlából történik. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a TOP-1.2.1-16-BK1-201700003 azonosító számú projektből, valamint Tiszakécske Város Önkormányzatának költségvetéséből kerül finanszírozásra.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás. Támogatás intenzitása:100 % A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is. A
támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az igazolt
teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdésénekrendelkezéseire. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, valamint az Adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadóak, az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A., valamint 32/B. §-a alkalmazandó. A szerződő felek a teljesítés során kötelesek lesznek figyelembe venni az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit, ugyanis az építési tevékenység engedélyköteles, ezért az általános
forgalmi adót az ajánlatkérő fizeti (fordított ÁFA). Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő nem kíván tartalékkeretet
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kikötni. A Kbt. 27/A. §-a szerint az Ajánlatkérő – kivéve a Kbt. 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti Ajánlatkérőt – köteles fogadni és
feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai
Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
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

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:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.08.18

16:00

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:

2020.08.18

18:00

óra/perc

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

V.2) További információk
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Nem

1. Formai előírások: Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező
dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell
elkészíteni. 3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11.
§ (1) bekezdés). 4. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját; - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazást 5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell az ajánlattevőnek a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó
nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozza a
Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan. 6. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 7.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a nyertes ajánlattevő legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A
nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésére vonatkozóan. 11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli. 12. Közös ajánlattétel esetében Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 13. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok
részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt
Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat
nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő tételek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék
egyenértékűségét a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. 14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé
a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 15.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §
szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre
szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bekezdés). Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. 16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 17. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés rendelkezéseit. 18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt
egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 19. Nyertes ajánlattevő köteles –
a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 10.000.000,- Ft/kár, illetve
20.000.000,- Ft/év összegű, építési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő
felelősségbiztosítását a fenti összegre kiterjeszteni. 20. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési
dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot. 21. A jelen ajánlattételi megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó. 22. FAKSZ: dr. Fodor Péter
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