ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001012282018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Belterületi utak felújítása Kiskunmajsán

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

EKRSZ_
47486715

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kiskunmajsa

NUTS-kód:

HU331

6120

Ország:

Magyarország

Fő Utca 82

Egyéb cím adatok:

Ábrahám - Fúrús

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

titkarsag@kiskunmajsa.hu

Telefon:

András

+36 77481144

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Piegelné Dr. Csényi Magdolna

EKRSZ_
23175543

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kiskunhalas

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

kozbeszerzes@jog-asz.eu

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

6400

Ország:

Thúry J. Utca 4/b 1. me. 4.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU331

Piegelné dr. Csényi
Telefon:

+36 77429-811

Magdolna
Fax:

Magyarország

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45233142-6

Belterületi utak felújítása Kiskunmajsán

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
19806,6 m2 1 rétegű, 10224 m2 2 rétegű bitumenemúlziós felületi bevonatú útlezárás.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Kiskunmajsa belterület

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
- a munkák jellegére tekintettel az egyes védvonalaknál azonos technológia szükséges, mely egy vállalkozó esetén biztosítható teljes
körűen, - a munkaterület jellegére tekintettel a munkaszervezés megoldása jelentősen elnehezítené a feladat ellátását

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

Belterületi utak felújítása Kiskunmajsán

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233142-6

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

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
19806,6 m2 1 rétegű, 10224 m2 2 rétegű bitumenemúlziós felületi bevonatú útlezárás.
(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

Szakmai többlettapasztalat (min. 0 hó – max. 60 hó)

10

Többletjótállás (min. 0 hó – max. 24 hó)

20

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

7

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:

Nem

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

Nem

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

Nem

II.2.12) További információ:
Az értékelési szempont alsó és felső határa: 0-100 pont, Egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Többletjótállás, szakmai
többlettapasztalat: arányosítás a dokumentációban meghatározottak szerint.

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: - aki a Kbt

EKR001012282018

. 62. § (1) –(2) bekezdései szerinti kizáró ok hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján ki kell zárnia az
eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá
tartozik b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlatevőnek nyilatkoznia kell arról
, hogy nem tartozik a fentiekben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő a kizáró okok tekintetében, különös tekintettel
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) tekintetében az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján az EKR rendszeren
keresztül nyilatkozik, az ott megtalálható űrlap kitöltésével. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon
útján nyilatkozik a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szerelőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához, köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015 (X.30
.) Korm. rend.13. §). Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetesen létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR
rendszerben.
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:
P1. : A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia
kell a felhívás megküldését megelőző három év lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - attól függően, hogy
tevékenységét mikor kezdte. (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi; a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A Kbt. 65. §-ának (7) bekezdései alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott eredménye a felhívás megküldésének napját megelőző három, beszámolóval
lezárt üzleti évben kettőnél több üzleti évben negatív volt. Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt,
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (út / kerékpárút építése és/vagy felújítása) származó nettó árbevétele összesen
elérte az 8.000.000 HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1 A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-ának (2) bekezdés a) pontja, valamint 21. § (2a bekezdésének
a) pontja alapján - a 23. § -ban foglaltakat alapul véve a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolások benyújtásával,
amelyek tartalmazzák az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét {kezdés / befejezés naptári nap pontossággal (év,
hó, nap)} és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
figyelembe véve a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglaltakat is. M./2 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-ának (2) bekezdés. b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése,
végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot (év/hó bontásban), azaz
tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a szakképzettséget igazoló iratot. Az önéletrajznak
tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által
ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási
nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során
rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján
ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget az érvényes jogosultság igazolja. Egyenértékű szakképzettség esetén az
ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. A Kbt. 65. §ának (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. §-ának (7)
bekezdései alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben ajánlattevő nem
rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult referenciával: - minimum 7000m2 felületű
belterületen található utakon elvégzett kevert felületi bevonattal készült építési munkával Ajánlatkérő rögzíti, hogy kizárólag műszaki
átadás – átvétellel (teljesítésigazolással) elismert referenciát fogad el. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a)
bekezdése alapján az öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. M/2 Ajánlattevő

EKR001012282018

alkalmatlan, ha nem áll rendelkezésére az alábbi szakember: legalább 1fő minimum (266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet IV. felelős
műszaki vezetés 3 rész MV-KÉ - R jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkező szakemberrel); közlekedésépítő
technikus, útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, mélyépítő technikus végzettségű szakember esetében legalább
5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember. (vagy ezen jogosultsággal egyenértékű szakemberrel)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
szerződés – tervezetben foglaltak szerint:késedelmi kötbér: nettó vállalkozási díj 1 %-a (egy %-a) minden késedelemmel érintett
minden megkezdett naptári nap után, kötbérmaximuma 10 %; meghiúsulási kötbér: 20 %, jótállás: min 36 hónap + ………….. (bírálati
szempont), jótállás kezdő időpontja: a teljesítési igazolás kiállítását követő nap A szerződés időtartama: 7 hónap a munkaterület
átadásától számítottan.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
szerződés – tervezetben foglaltak szerint: 40% előleg, 2 db számla, beleértve a végszámlát is

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

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

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.01.09

10:00

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:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Dátum, helyi idő:

2019.01.09

12:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1.A közbeszerzési eljárás nem ismétlődő jellegű. 2.Alvállalkozók igénybe vétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő
előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. 3.Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén: Ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetén újabb hiánypótlás elrendelése: ajánlatkérő nem él a Kbt. 71.
§ (6) bekezdésében foglaltakkal, tehát új gazdasági szereplő bevonása esetén elrendel hiánypótlást, amennyiben szükséges.4.A
minősített ajánlattevők névjegyzéke: a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő kijelenti, hogy a
felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő
felvétel feltételét képző minősítési szempontokhoz képest.5.Az eljárás nem a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra
.6.Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. § -ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetőleg
felvilágosítást kér.7.Ajánlattevők a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek
benyújtani az EKR rendszer nyilatkozatmintája alapján. 8.Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapon hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként
kitölteni.9.Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 131
. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 10.Az eljárást megindító felhívás és
dokumentáció és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi. 11.Üzleti titkot tartalmazó irat benyújtása esetén
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § -ában foglaltakra. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetesen létrehozott
elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. Ajánlattevő az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben
az erre szolgáló funkciót alkalmazza.12.Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidőt követően,
kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.13.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e
) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazza.14.Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2); (4) és (5)
bekezdésében előírtak vonatkozásában, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában. A Kbt. 66. § (6)
bekezdés nyilatkozatot nemleges adattartalommal is szükséges csatolni.15.Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek
rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett felelősségbiztosítással
a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szólóan, összesen legalább a megajánlott ár összege szerinti évenkénti
és 5 (öt) millió Ft káreseményenkénti építőipari kivitelezési és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítással.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a nyertes ajánlattevő, valamint a Közbeszerzésekről szóló törvény szerinti alvállalkozók
és a Polgári Törvénykönyv szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítás
meglétét igazoló kötvény a szerződés mellékletét képezi. (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§) 16. Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó: Piegelné dr. Csényi Magdolna, lajstromszáma: 00179.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.12.20
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