„Siike, Hunyadi utca burkolatfehítása, Kivitelező kiválasztása”

Közbeszerzési dokwnentwnok

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (ha van) honlap címe:
Sitke Község Onkormányzata
9671 Sitke, Hunyadi u. 1.
Képviseli: Morgós István polgármester
Az ajánlatkérő nevében eljár:
Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.
Kapcsolattartó: dr. Papp Zsuzsanna közbeszerzési referens
Telefon: +3695/523-143
Telefax: +3695/320-230
E-mail: papp.zsuzsa@sarvar.hu
2.
A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:
A Kbt. 115. (1) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési
eljárás.
3.
Az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek
lesznek. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés
a Kbt. 39. -ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett
dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:
Ajánlatkérő térítésmentesen közbeszerzési dokumentumokat bocsát ajánlattevők rendelkezésére
az ajánlattétel elősegítése érdekében, amelynek része a műszaki dokumentáció, és amely az
ajánlattételi felhívással egyidejűleg e-mailen kerül megküldésre az ajánlattevők részére.
4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A „Sitke, Hirnyadi utca burkolat felijításcz” tárgyban az alábbiakban és a közbeszerzési

dokumentumokban részletezett munkák elvégzése:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ideiglenes forgalomelterelés tervezése, kiépítése, bontása
Utpályafelület seprése, kellősítése
Lokális hibák javítása
Kiegyenlítőréteg készítése változó vastagságban AC 11 j.
aszfaltkeverékből (5%- a teljes felületnek)
Kopóréteg készítése 4,5 cm vastagságban AC 11. j. aszfaltkeverékből
Közműfedlapok szintbe helyezése
Kétoldali nemesített padka építés NZ 0/22 bazaltból 10 cm
vastagságban (911,30 m2)
Tereprendezés (456x0,4=182,40 m2)
Humuszterités 10 cm vastagságban
Füvesítés

1 db
2635,4 m2
97,0 m2

.

132,0 m3
118,6 m3
8,0 db
91,1 m3
182,4 m2
18,2 m3
182,4 m2

Az építési beruházás munkálatai nem építési engedély köteles munkák.
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„Sitke, Hunyadi utca burkolat fehüása, Kivitelező kiválasztása”

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
(3) és (5) bekezdéseiben 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 a
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.
CPV-kódok:
45233228-3 Utburkolat építése
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
5.
eljárást lefolytatják:
Vállalkozási szerződés a „Sitke, Hunyadi utca burkolat fehítása” tárgyú kivitelezési munkák
elvégzésére.
6.
Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
-

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Kezdés: 2018. május 2.
Befejezés: A kezdéstől számított 45 nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
8. A teljesítés helye:
9671 Sitke 381 hrsz-ú ingatlan
9.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Nyertes ajánlattevő I db rész-számlát és végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint a
Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:
•

•

1. rész-számla:
A készültség 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén

—

a teljes összeg 25%-a.

végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén
fennmaradó része.

—

a teljes összeg

Jelen beszerzés támogatással, támogatói okirat alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák
ki flzetésénéí a Támogatói Okirat szerinti utófinanszírozást alkalmaz.
Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése Sitke Község Onkormányzata által
közvetlenül a nyertes ajánlattevö pénzforgalmi számlájára történik.
A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik a hatályos
jogszabályoknak megfelelően a számla kiállitásának napját követő 30 napos fizetési határidővel.
A Kbt. 135. * (1) bekezdés alapján az ajánlatkéröként szerződő fél a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként
szerződő fél teljesitésétöl, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül írásban köteles nyilatkozni.
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Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy
ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése során a Ptk. 6:130. (1)-(3) bekezdésétől eltérően a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. -ában foglaltak alapján fizeti ki a szerződésben foglalt
ellenértéket.
A Kbt. 135. (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.
(8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt —AFA
nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja. Nyertes ajánlattevőnek az előlegigénylési szándékát a szerződés
teljesítésének megkezdését követő 3 munkanapon belül írásban kell jeleznie a megrendelő felé.
Előleg igénylése esetén az előleg összegét az ajánlatkérő fizeti ki a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél részére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
(1) bekezdésében foglaltak
alapján a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Nyertes ajánlattevő az előleg
megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az ajánlatkéröként szerződő fél részére
nyújt be.
Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
Késedelmes fizetés esetén nyertes ajánlattevőt a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű
késedelmi kamat illeti meg.
A szerződés teljesitésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a nyertes
ajánlattevőnek nincs lejárt adó- vagy köztartozása megrendelő felé.
—

10.
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.

11.
A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére lehetőség
van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni,
valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek
száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
Ennek Kbt. 61. (4) bekezdése szerinti indoka: a beszerzés tárgyának természetéből adódóan a
gazdasági, műszaki és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve
ésszerűtlen lenne részajánlattételi lehetőség biztosítása.
12.
Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. szerint meghatározott költség alapján választják ki,
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását
(kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni:
A Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési
szempont az alábbiakban megadott rész-szempontok szerint:
Szempont
1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
2. Az M. 1. alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakember 36
hónap feletti szakmai többlettapasztalata
hónapokban megadva (min. 0, max. 60
hónap)

Súlyszám
70
30
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Az ajánlatok rész-szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa: 1, felső határa 10 pont valamennyi rész-szempont esetében.
Ajánlatkérő a pontozást 2 tizedesjegyig, a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el.
Számítási módszer az]. és a 2. rész-szempont esetében:
A legkedvezőbb ajánlati elem mindkét rész-szempont esetében 10 pontot kap, a többi ajánlati
elem pontszáma az 1. rész-szempont esetében fordított, a 2. rész-szempont esetében egyenes
arányosítással kerül kiszámításra.
I. „Nettó afánlati ár összesen iTt)” rész-szempont esetén a legkedvezőbb ajánlati elem 10
pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma fordított arányosítással kerül kiszámításra a
következő képlet alkalmazásával:
P

=

(Alegiobb

/ Avizsgáit)

X

(Pmax

—

Pmin) + Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmjn: a pontskála alsó határa, azaz I
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgáit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2.,. Az Ml. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0. max. 60 hónap)” rész-szempont
esetében a legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma egyenes
arányosítással kerül kiszámításra a következő képlet alkalmazásával:
P

=

(Avizsgait /

Alegjobb) X

(Pmax

—

Pmin) + Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
P00: a pontskála alsó határa, azaz I
Al0bb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgáit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő a 60 hónap és az azt meghaladó vállalásokra is a maximális 10 pontot adja.
Ameimyiben „az Ml. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap
feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (‘min. 0, max. 60 hónap)” esetében
egyik ajánlattevő megajánlása sem éri el a maximálisan megajánlható 60 hónapot, úgy a
legmagasabb ajánlattevöi megajánlás kapja a maximális 10 pontot.
Amennyiben ajánlattevő „az Ml. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (‘min. 0, mcix. 60 hónap)”
vonatkozásában nem tesz megajánlást (a felolvasólapján kihúzza, vagy üresen hagyja az erre
vonatkozó részt), vagy a megajánlását nem hónapokban, egész számokban adja meg, úgy
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. (1) bekezdése) pontja alapján.
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13. A kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra:
K. 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, ás nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. * (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:

(1) bekezdése szerint ajánlattevőnek az
K.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró
okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. * (2) bekezdése szerint ajánlattevő az alvállalkozója és
adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt.
67. * (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
A nyilatkozatokat az ajánlattételi felhívás megküldését követő dátummal kell kiállítani.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőket, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás
során következnek be.
14.

Az alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt igazolási módokra:

14.1. Gazdasági ás yánűgyi alkalmasság:

(1) bekezdés b) pontja alapján
Ki. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.
csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az utolsó 3 üzleti
évre vonatkozóan.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és
amennyiben az ajánlatkérő által kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi,
Így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem
szükséges, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (1) bekezdés b) pontjára.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amelynek tekintetében a számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, Úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdését kell figyelembe venni.
Ajánlattevő a Kbt. 65.
(7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől mggetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket)
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. *-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkéröt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefflggésben ért kár megtérítéséért.
A 32 1/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (6) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P.1. alkalmassági
követelmény előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a követelmény és a megfelelést
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P.1.
pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy
ajánlattevő nyilatkozatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (6) bekezdése alapján
egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló
dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
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Az ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, a P. 1. pontban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében előírt
nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. * (4) bekezdése szerinti felhívására
köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimn,nkövetelmé,,ye:
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 3 üzleti évében saját, vagy jogelődje adózott
eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
(2) bekezdésére tekintettel a később létrejött
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.
gazdasági szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési és/vagy
mélyépítési munkák)
általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele mértékét
15.000.000.- Ft-ban határozza meg.
-

-

A Kbt. 65.
(6) bekezdése alapján a P.1. pontban meghatározott követelménynek, amely
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a
közös ajánlattevők közül egy felel meg.
14.2. Műszaki ás szakmai alkalnzasság:
(2) bekezdés b) pontja alapján
M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során
csatolandó a képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló
dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a
szakember által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozat. A szakember szakmai
önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt szakmai
tapasztalatnak, mind a 2. értékelési rész-szempont tekintetében megajánlott többlet szakmai
tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, az M. 1. alkalmassági
követelmény előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a követelmény és a megfelelést
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M. 1.
pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlattevő a Kbt. 65.
(7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől Függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket)
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet eröforrására (is) támaszkodik.
Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén 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.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az M. 1. pontban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében előírt
nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. * (4) bekezdése szerinti felhívására
köteles benyújtani.
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Az alkalmasság mininuimkövetelmé,;ye:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább I fő, a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, IV. fejezet, 3. rész 2. pontja szerinti „MV-KE”
kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű érvényes
jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki az okleveles műszaki felsőfokú végzettség
megszerzését követően legalább 36 hónap műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.

15. Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő:
2018. március 9. 10:00 óra
16. Az ajánlat vagy részvételi jelcntkezés benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal
9600 Sárvár, Várkerület u. 2. I. emeleti titkárság
Az ajánlat postai úton. futárszolgálat útján, Illetve személyesen is benyújtható.
Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy
17.
a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi
jelentkczés:
Az ajánlat nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajáilat.
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és amennyiben nem elektronikusan történik
18.
helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi
jelentkezések felbontásának ideje és amennyiben nem elektronikusan történik helye:
Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal
9600 Sán’ár. Várkerület u. 2. földszinti tárgyaló
2018. március 9. 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. * (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi személyek
a
vehetnek részt: az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá
a külön jogszabályban
közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében
meghatározott szervek képviselői, valamint személyek.
-

-

—

-

-

-

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama, a részvételi felhívás kivételével:
Az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. (11) bekezdése értelmében 60 nap, az ajánlattételi
határidő lejádától számítva.
20. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja:

-

21.
Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ, amelyet már a részvételi
felhivásban is fel kell tüntetni az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan:
Ajánlatkéröjelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
22. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
Jótállás időtartama: 24 hónap
23.
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
24. Az összegezés megküldésének időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
Összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2018. március 20.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. április 3.
Helye: Sitke Község Onkormányzata (9671 Sitke, Hunyadi u. 1.)
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25. Egyéb információk:
1., Felhívjuk ajánlattevők Rgyelmét, hogy a Kbt. 131. * (1) bekezdése szerint eredményes
közbeszerzési eljárás esetén a szerződést a nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárásban
közölt szerződéstervezet tartalmának megfelelően kell megkötni. Erre tekintettel kérjük, hogy
amennyiben a szerződéstervezet tartalmával kapcsolatban bármilyen észrevételük van, azt
kiegészítő tájékoztatás keretében szíveskedjenek jelezni. Ajánlattevőknek kiegészítő
tájékoztatás kérésére a Kbt. 114. (6) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőségük.
2., Ajánlatkérő ajelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját.
3., Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. (1) bekezdése szerint teljes körben biztosítja.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 71. (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlás során az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
4., Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.
(2) és (4) bekezdésekben
foglaltakról, a Kbt. 66. * (6) bekezdésben foglaltakról, a Kbt. 134. * (5) bekezdésében
foglaltakról, valamint a 67. * (4) bekezdésében foglaltakról.
5., A Kbt. 47. (2) bekezdésének megfelelően az előírt dokumentumok egyszerű másolatban is
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyet eredeti
benyújthatóak, kivéve a Kbt. 66.
példányban szükséges csatolni.
6., Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő
előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg a P. 1. és M. 1. pontok tekintetében.
7., Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet nevében aláíró személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. (3)
bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanáesos által
ellenj egyzett aláírás-mintáját.
8., Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő adatait a www.e
cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevő adatai
nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi
cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.
9., Ajánlatkérő a Kbt. 35. (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. -a
szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
10., Ajánlattevő a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
a)
Teljes körű építési vagyonbiztosítást a szerződés tárgyára a szerződéses érték mértékéig
és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi
berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.
b)
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. -a alapján előírja, hogy az
ajánlattevőként szerződő fél köteles
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen
beruházásra vonatkozóan is.
Ajánlattevő a biztosítások meglétét a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles
Ajánlatkérő felé bizonylatolni.
11., Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozással kell ellátni. Az ajánlathoz
tartalomjegyzéket kell csatolni.
12., A Kbt. 44. (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített
módon, mellékletben
közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
13., Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat egy eredeti példányban papír alapon
kinyomtatott összeállított formában, roncsolásmentesen nem bontható kötésben kell benyújtani,
-

-

-

-
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valamint az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében .pdf formátumban beszkennelve 1
példányban CD/DVD adathordozón is kérjük benyújtani (az elektronikus másolati példánynak a
papír alapú példánnyal mindenben megegyezőnek kell lennie). Az 1 példány (nyomtatott)
ajánlatot az I példány CD/DVD-vel együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A
csomagolásra rá kell Írni az alábbi szövegeket: „Ajánlat a „Sitke, Hunyadi utca burkolat
fehítása valamint „Tilosfelbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”
14., Amennyiben a benyújtott papír alapú példány és az elektronikus példány között eltérés van,
úgy ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányban (nyomtatott formában) benyújtott ajánlatot
tekinti mérvadónak.
15., Nyertes ajánlattevönek a vállalkozási szerződés megkötésével egyidejűleg átláthatósági
nyilatkozatot kell tennie, amely a vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
16., A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. -a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
17., Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint
kell eljárni.
“,

26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2018. március 1.
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