ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000396972018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Óvoda épületének fejlesztése

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

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat

EKRSZ_
50611827

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Fehérvárcsurgó NUTS-kód:

HU211

8052

Ország:

Schmidtné

Kapcsolattartó személy:
igazgatas@fehervarcsurgo.hu

Telefon:

Cser viktória
+36 22200190

Fax:

+36 22200190

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

www.fehervarcsurgo.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:

EKR000396972018

Magyarország

Petőfi Sándor Utca 22.

Egyéb cím adatok:

E-mail:

Postai irányítószám:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45321000-3

Óvoda épületének fejlesztése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyílászáró csere 15,6 m2 Tető felújítás 550 m2 Homlokzati hőszigetelés 500 m2 Padlásfödém hőszigetelés 580 m2 Lábazati
hőszigetelés 125 m2 Magas-tető hőszigetelés 180 m2 Gépészeti munkák (kazán berendezés, mesterséges szellőztetés, akadály
mentesítés) műszaki leírás szerint
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

7

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Fehérvárcsurgó Óvoda Épület, 8052 Fehérvárcsurgó, Deák F. u. 9. 474 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az épület fejlesztése kizárólag egybren valósítható meg, részajánlat tétele így nem lehetséges

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

Óvoda épületének fejlesztése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
42160000-8

45260000-7

45261200-6

45350000-5

45421000-4

45421100-5

45421131-1

45421132-8
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU211 Fejér

Fehérvárcsurgó Óvoda Épület, 8052 Fehérvárcsurgó, Deák F. u. 9. 474 hrsz

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyílászáró csere 15,6 m2 Tető felújítás 550 m2 Homlokzati hőszigetelés 500 m2 Padlásfödém hőszigetelés 580 m2 Lábazati
hőszigetelés 125 m2 Magas-tető hőszigetelés 180 m2 Gépészeti munkák (kazán berendezés, mesterséges szellőztetés, akadály
mentesítés) műszaki leírás szerint
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

jótállás

25

késedelmi kötbér

25

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

ajánlati ár

50

II.2.6) Becsült érték:
41 922 150

Érték áfa nélkül:

HUF

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:

7

Napokban kifejezett időtartam:

210

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.08.20.

A szerződés meghosszabbítható

Igen

-

2018.12.31.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítésére 7 hónap áll rendelkezésre, annak meghosszabbítására van lehetőség a 2018. dec
31.-es határidő elteltét követően, amennyiben az a szerződés teljesítéséhez szükséges
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
5

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:

5

Maximális szám:

5

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Nem

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00028

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 ajánlatétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 17. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) 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 Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §-a 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 igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az
alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §
-ra (öntisztázás). A kizáró okokra vonatkozó benyújtandó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt
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:

Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A nyertes ajánlattevő felelősségére a kivitelezés tekintetében és a beépített anyagok vonatkozásában a Ptk. szabályait [Ptk. 6:171.§ (1)
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bekezdés], valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a
szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyertes ajánlattevő ennek körében felel az
általa felhasznált anyagok anyag és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a
vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. A jótállási idő mértéke: az ajánlattevő megajánlása szerint. A jótállás
az értékelési szempontrendszer részét képezi (2. értékelési részszempont). A nyertes ajánlattevő köteles minimum 24 hónap, maximum
60 hónap – ajánlattevő által vállalt mértékben – teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a sikeres műszaki átadás-átvétel
befejezésétől. Egyebekben a feltételeket a csatolt AF tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00028 azonosítószámú Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
Óvoda épületének fejlesztése elnevezésű projekt keretében elnyert támogatásból kívánja részben finanszírozni, melynek érdekében az
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Az Irányító Hatóság a projektet támogatandónak ítélte, és
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzatával Támogatási Szerződést kötött. Az Ajánlatkérő által a pályázat keretében elnyert összeg
nem fedezi az eljárás becsült értékét, erre való tekintettel Ajánlatkérő költségnövekmény igényének fedezésére támogatási kérelmet
terjesztett elő a Fejér Megyei Önkormányzat felé. Az eljárás megvalósítására kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a
költségnövekmény igény teljes mértékben biztosításra kerül Ajánlatkérő részére, akár a Fejér Megyei Közgyűlés, akár a Központi
Költségvetés által biztosított forrásból. Erre való tekintettel az eljárás feltételes!

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

Igen
Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Nem
Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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:
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Nem

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.07.30.

12:00

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:

2018.07.30.

14:00

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:

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.07.12.

Helyesbítés
Eredeti hirdetmény adatai
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Módosítás oka:
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás
További információk

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve

EKR000396972018

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Felhívás

Besorolás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Nincs megjeleníthető elem

(1 of 1)
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Felhívás

Besorolás

