ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000620682018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Hunyadi utca útépítés, felújítás kivitelezése

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:

Magyarország

Petőfi Sándor Utca 22.

Egyéb cím adatok:

Beke

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

igazgatas@fehervarcsurgo.hu

Telefon:

Judit
+36 22200190

Fax:

+36 22200196

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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:
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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:
45233120-6

Hunyadi utca útépítés, felújítás kivitelezése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, kizárólag kivitelezés 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a.)
pont szerint. A kivitelezés a „Hunyadi utca útépítés, felújítás kivitelezése Fehérvárcsurgó Községben” tárgyú beruházás
megvalósítására irányul, az alábbiak mentén, a közútkezelői hozzájárulásban és a műszaki leírásban részletezettek szerint:
(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:

2019.06.30

NUTS kód alapján HU-212 A tervezett kialakítás Fehérvárcsurgó Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő hrsz:406 (Hunyadi utca), hrsz: 407 (Rákóczi utca), hrsz: 386 (Táncsics utca)
ingatlanokat, valam

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
az elvégzendő építési beruházás műszakilag és funkcionálisan egy egységet képez, a közbeszerzés tárgyát egymásra épülő
munkafolyamatokat magában foglaló feladat képezi

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

Hunyadi utca útépítés, felújítás kivitelezése Fehé

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

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

A teljesítés helye:

A tervezett kialakítás Fehérvárcsurgó Község Önkormányzatának tulajdonában lévő hrsz:406 (Hunyadi
utca), hrsz: 407 (Rákóczi utca), hrsz: 386 (Táncsics utca) ingatlanokat, valamint a Magyar Állam tulaj

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, kizárólag kivitelezés 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a.)
pont szerint. A kivitelezés a „Hunyadi utca útépítés, felújítás kivitelezése Fehérvárcsurgó Községben” tárgyú beruházás
megvalósítására irányul, az alábbiak mentén, a közútkezelői hozzájárulásban és a műszaki leírásban részletezettek szerint:
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
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Igen

Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

jótállás

20

műszaki szakember többlet tapasztalat

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

nettó ajánlati ár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

29 810 549

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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
9

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

Nem

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:

2

5
/

Maximális szám:

5

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

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

Nem

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 ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg
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akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 74.
§ (1) bek. b.) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni,
illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá: Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban: - 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.) 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 köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 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.
Továbbá az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (2) bek.). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok hiányára
vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30). Korm. rend. 17. § (1)-(2) bek.) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321
/2015. (X.30). Korm. rend. 14. §-ában foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az érintett ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §). Erre is tekintettel Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden
ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatához nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás. Egyéni vállalkozó esetében: Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. 10. § (1) bekezdése rendelkezései
figyelembe vételével, egyéni vállalkozó ajánlatában csatoljon a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró
okok hiányára vonatkozó nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek kell lennie, kivéve, ha az
Ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be. Egyebekben a
felhívás szerint
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki
vezetés fejezet 3. rész (a sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) - 2. pontja „Közlekedési Építmények szakterület
” MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű), - VAGY 3. pontja „Közlekedési építmények szakterület részszakterülete” (MV-KÉ-R)
kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező, VAGY a fenti valamely jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. Az igazolási módok
felsorolása és rövid leírása: a) A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alkalmassági feltétel esetében az Ajánlattevő az
ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. Az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles – de jogosult - megadni. Előbbiek alapján Ajánlattevőnek (illetve
, ha az adott követelményt kapacitást nyújtó szervezet teljesíti, akkor a kapacitást nyújtó szervezetnek) ajánlatában be kell nyújtania
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, azt teljesíti. b) Az M/1. követelmény tekintetében
Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az M/1. pont szerinti előírás
teljesítésére megajánlott szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az előírt jogosultsággal rendelkezni fog. Ezen
kötelezettség teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek alapján. c) Az M/1. pontban
előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben Ajánlattevőnek nyilatkozat keretében meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet (név, cím, adószám (adóazonosító) megadásával) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
támaszkodik. d) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait,
ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. e) A
Kbt. 65. § (11) bekezdése értelmében nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek
az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. f)
Amennyiben valamely előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Egyebekben a felhívás szerint
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
) A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alkalmassági feltétel esetében az Ajánlattevő az ajánlatában csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. Az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles – de jogosult - megadni. Előbbiek alapján Ajánlattevőnek (illetve, ha az adott követelményt
kapacitást nyújtó szervezet teljesíti, akkor a kapacitást nyújtó szervezetnek) ajánlatában be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, azt teljesíti. b) Az M/1. követelmény tekintetében Ajánlattevő ajánlatában
köteles benyújtani kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az M/1. pont szerinti előírás teljesítésére megajánlott
szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az előírt jogosultsággal rendelkezni fog. Ezen kötelezettség teljesítésének
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek alapján. c) Az M/1. pontban előírt alkalmassági
követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben Ajánlattevőnek nyilatkozat keretében meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
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szervezetet (név, cím, adószám (adóazonosító) megadásával) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. d) A külön
jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. e) A Kbt. 65. § (
11) bekezdése értelmében nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek
az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. f)
Amennyiben valamely előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. g) A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és – adott
esetben - az azt követő ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi
felhívásban előírt igazolás benyújtására. h) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell az
adott alkalmassági feltételre vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatát benyújtani. egyebekben a felhívás szerint
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a) A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alkalmassági feltétel
esetében az Ajánlattevő az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény
teljesül. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles – de jogosult - megadni. Előbbiek
alapján Ajánlattevőnek (illetve, ha az adott követelményt kapacitást nyújtó szervezet teljesíti, akkor a kapacitást nyújtó szervezetnek)
ajánlatában be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, azt teljesíti. b) Az M/
1. követelmény tekintetében Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az M
/1. pont szerinti előírás teljesítésére megajánlott szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az előírt jogosultsággal
rendelkezni fog. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek alapján
. c) Az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben Ajánlattevőnek nyilatkozat
keretében meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet (név, cím, adószám (adóazonosító) megadásával) és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására támaszkodik. d) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti
igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást,
amelyhez e kapacitásokra szükség van. e) A Kbt. 65. § (11) bekezdése értelmében nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti
bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok
fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. §
szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal
összefüggésben igazolja megbízhatóságát. f) Amennyiben valamely előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. g) A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően az
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető és – adott esetben - az azt követő ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények
tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolás benyújtására. h) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az
ajánlattevővel azonos módon kell az adott alkalmassági feltételre vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatát benyújtani. i)
Ha ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának való
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
18.2. Műszaki, illetve szakmaialkalmasság Alkalmassági minimumkövetelmény: M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész (a sajátos építményfajták felelős
műszaki vezetői szakterületek) - 2. pontja „Közlekedési Építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű), - VAGY
3. pontja „Közlekedési építmények szakterület részszakterülete” (MV-KÉ-R) kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkező, VAGY a fenti valamely jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) és
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős
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késedelembe esik, úgy az Ajánlatkérő jogosult az Ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke
a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a/nap, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó
vállalkozási díj 20%-a lehet. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a
késedelmi kötbér összege eléri a nettó vállalkozási díj 20 %-át. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése az
Ajánlatkérőt nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. egyebekben a felhívás szerint
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Magyar forint (HUF). Tartalékkeret: Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki.
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Finanszírozás: Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza a kivitelezési munkákat. Számlázási
feltételek: A nyertes Ajánlattevő 3 db részszámla kiállítására jogosult, a munka 25%, 50% és 75% készültségi fokánál. A részszámla
kiállítására a készültségi fok készre jelentését követően Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kiállított részteljesítési igazolás rendelkezésre
bocsátását követően jogosult. A nyertes Ajántattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult a vállalkozói szerződés alapján, a munka
100%-os készültségi fokánál. A végszámla a vállalkozó valamennyi szerződéses feladata maradéktalan teljesítése esetén állítható ki. A
végszámla és a részszámlák kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A végszámla kibocsátásának feltétele a Kbt. 135. § (1) bek.
szerinti teljesítés igazolás kiadása.Egyebekben felhívás

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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

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:

2018.09.21

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:
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2018.12.31

vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.09.21

14:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Nem

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) További információk

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.04

Helyesbítés
Eredeti hirdetmény adatai
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Módosítás oka:

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás
További információk

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet
neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

ALBA ÚT Építőipari,
Kereskedelmi és
szolgáltató KFT

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Kisfaludi
Út 8

Tel.: +36302665208
Email: albautkft@upcmail.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

ALBA-DON Építőipari Kft

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Kassai
Utca 124.

Tel.: +36304014805
Email: donner72@freemail.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Utépszerv Kft

Magyarország, 2483
Gárdony Szabadság Utca
30/B

Tel.: 709044007
Email: utepszerv@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

Érdeklődő szervezet
neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

ORINOCO '2002 Ipari,
Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Takarodó
út 9

Tel.: +36 22502333
Email: info@orinoco2002.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Platz Bau Mélyépítő Kft

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Móri Út
88

Tel.: 06309020504
Email: platzbau@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

