ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000390442018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Bölcsődék felújításának építési munkái III.

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

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
12861114

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Kossuth Lajos Utca 1-3

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Molnár

kozbeszerzes@szombathely.hu

Telefon:

9700

Ország:

Magyarország

Hajnalka
+36 94520201

Fax:

+36 94328148

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

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
21205172

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Széll Kálmán Tér 5.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Fónagy

kozbeszerzes@jogiszakerto.hu

Telefon:

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

EKR000390442018

www.szombathely.hu

1024

Ország:

Magyarország

Tímea
+36 14650223

Fax:

+36 17999909

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

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:
45262690-4

Bölcsődék felújításának építési munkái III.

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében valósul meg a Csodaország és a Kuckó bölcsőde fejlesztése. Az
épület felújítás elvégzendő feladatokkal érintett hasznos alapterülete mindösszesen: 1 583,27 m2.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

4

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

9700 Szombathely, 3587/31 hrsz és 2666 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45262700-8

II.2.3) A teljesítés helye:

EKR000390442018

1 - Csodaország Bölcsőde felújítása

NUTS-kód:
HU222 Vas

9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43/A., 3587/31 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonosító számú, „Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében a Csodaország
Bölcsőde fejlesztése (Szűrcsapó u. 43/A., 3587/31 hrsz) A jelenlegi állapot: Fa nyílászárók korhadtak, kiszáradtak, több helyen
zárt állapotban nagyobb rések találhatók, használatuk nem biztonságos. Az üvegfelületeket a megtisztításhoz szét kell csavarozni
, mely komoly szakemberek együttes munkáját igényli. A külső homlokzat és a tető hőszigeteletlen, így annak szigetelése nem
csak esztétikailag lenne fontos, hanem energetikai szempontból is. Az épületben jelenleg 6 db bölcsődei gyermekcsoport
működik, mely 3 db gyermekzuhanyzóval, vizesblokkal és 3 db gyermeköltözővel rendelkezik. Ezek állapota jelenleg nem
megfelelő, nem tudja teljeskörűen kiszolgálni a bölcsődét, így mindegyik blokkba plusz gyermekmosdó elhelyezése és kiöntő
medence elhelyezése indokolt. A bölcsőde saját főzőkonyhával működik, ami kis részben felújított. Szükségessé vált új
konyhagépek beszerzése, illetve a meglévő, korszerűtlen szerelvények teljes cseréje, konyhatechnológiai átalakítás. A kivitelezés
tehát a bölcsőde külsejénél a teljes homlokzati és tető hőszigetelését érinti, továbbá a homlokzati nyílászárók komplett cseréjét.
A bölcsőde legtöbb helyiségeiben padló és csempeburkolat cseréje történik, a gyermekeknek kialakított vizesblokkban plusz
mosdó és kiöntőmedence kerül elhelyezésre. A gyermekszobákban található beépített szekrények ajtóinak cseréje, meglévő
szalagparketta bontás és annak cseréje laminált parkettával, festés történik. Az épület felújítás elvégzendő feladatokkal érintett
hasznos alapterületet mindösszesen: 1.148,72 m2
(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

MV-É képesítésű felelős műszaki vezető 30
jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min. 0, max. 60)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

4

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

EKR000390442018

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
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-6.2.1-15-SH1-2016-00005

II.2.13) További információ:
Minőségi részszempont rövidítés nélkül: Az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal
egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező
felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap).

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Kuckó Bölcsőde felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45262700-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

9700 Szombathely, Hadnagy utca 2/B. szám, 2666 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonosító számú, „Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében Kuckó Bölcsőde
fejlesztése (Hadnagy u. 2/B. 2666 hrsz). Megrendelő a Hadnagy utcai bölcsődét kívánja felújítani, átalakítani, illetve földszintjét
bővíteni és a tetőterét beépíteni. A Megrendelő célja, hogy átalakításkor olyan helyiségek kerüljenek kialakításra, amelyek
megfelelően tudják kiszolgálni a bölcsőde mindennapjait. Ennek érdekében a meglévő épület bővítése elengedhetetlen. A bővítés
a meglévő épület északi oldalát érinti, melyhez egy új tömb épül, és az új építés tetőtere is beépítésre kerül. A földszint jelenlegi
158,74 m2 hasznos területe 189,96 m2 nagyságra bővül, illetve bruttó 31,91 m2 nagyságú tetőtéri beépítés valósul meg. Ki kell
alaktani egy nagyobb öltöző helyiséget, melyben mind a szülők, mint a gyermekek kényelmesen elférnek, illetve egy fejlesztő
szobát a hozzá tartozó mosdóval. Ezen helyiségek mindegyike a földszinten kap helyet. A földszinten még egy akadálymentes
wc-t is ki kell alakítani. Az új építés feletti padlástér beépítésre kerül. Ide a meglévő fa lépcső elbontásával – részben új
vonalvezetéssel – vezet fel vasbeton lépcső. A meglévő tetőszerkezet megmarad, ehhez csatlakozik az új tetőszerkezet, mely
tűzvédelmi követelmények miatt acélszerkezettel készül. Ezen a szinten egy nagyobb iroda kap helyet. Az épület megközelítése
változatlan marad, hiszen az átalakítás a bejárat változását nem eredményezi. Azonban egy új, fedett-nyitott „babakocsi tároló”
készül, mely kijelöli, hangsúlyossá teszi a jelenlegi bejáratot. Az épület felújítás elvégzendő feladatokkal érintett hasznos
alapterületet mindösszesen: 434,55 m2.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:
Megnevezés

Igen

Igen
Súlyszám / Jelentések

MV-É képesítésű felelős műszaki vezető 30
jogosultság megszerzéséhez szükséges

EKR000390442018

gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min. 0, max. 60)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

4

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
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:
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-6.2.1-15-SH1-2016-00005

II.2.13) További információ:
Minőségi részszempont rövidítés nélkül: Az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal
egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező
felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

EKR000390442018

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok
érvényesítését.
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) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában
– elektronikus űrlap kitöltése útján – 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 a 321/2015. (X. 30.) 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. A 321/2015. (X. 30.) Korm
. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján
nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban
elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és
a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő ilyen irányú nyilatkozattételi kötelezettsége nem
duplikálódik.) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR
rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől
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 köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő műszaki, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Az Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő műszaki, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap, max. a nettó vállalkozói díj 30%-áig. Hibás teljesítési kötbér: nettó vállalkozói
díj 1%-a/naptári nap, max. a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 30%-a. Meghiúsulási kötbér: nettó
vállalkozói díj 30%-a. Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli részének
megfelelő mértékű, az ajánlatkérő javára szóló biztosítékot kell nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott
formákban. Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek az átadott munkarészekre legalább a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében meghatározott mértékű, illetőleg az ott nem meghatározott épületszerkezetekre, továbbá az építményekre 36 hónap
jótállást kell vállalnia. Jótállási biztosíték: nettó szerződés szerinti ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kettő részszámla és egy végszámla: 1. részszámla: 50% készültség - nettó vállalkozói díj 50 %-a. 2. részszámla: 75% készültség - nettó
vállalkozói díj 25 %-a. Végszámla: 100% készültség, sikeres átadás-átvételt követően - nettó vállalkozói díj 25 %-a. A számlázásra a
leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. A végszámlát az
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előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. Előleg a szerződés nettó elszámolható összege legfeljebb 20%-a, végszámlából
kell elszámolni. Előleg a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerint a terület átadástól 15 napon belül. Tartalékkeret nincs.
Kuckó Bölcsőde engedélyköteles, fordított adózás. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

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
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:

2018.08.15.

11:00

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:
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vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2018.08.15.

13:00

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:
1. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 2. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás
elrendelése: X NEM. 3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.
4. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: 4.1. Összesített nettó ajánlati ár (
nettó HUF) részszempont: fordított arányosítás. 4.2. MV-É képesítésű felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás. Módszerek leírása részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban. 5. Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak
a minőségi szempontra [Az MV-É képesítésű felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalata (hónap)] tett megajánlást, továbbá az azt alátámasztó iskolai végzettséget igazoló dokumentumot (
ha a kamarai nyilvántartásból nem állapítható meg a jogosultsága), szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot
tekinti. A minőségi részszempontra tett megajánlás igazolására már az ajánlatban csatolni kell a szakember végzettségét igazoló
dokumentumot vagy a szakember kamarai nyilvántartási számát, a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai
önéletrajzot, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot. 6. Az ajánlattétel során figyelembe kell venni a TOP-6.2.1-15
kódszámú pályázati felhívás szerinti alábbi elszámolhatósági feltételeket/költségkorlátokat az alábbiak szerint: 6.1. Csodaország
Bölcsőde: fejlesztett férőhelyek száma: 104, fejlesztett férőhelyek összes elszámolható építési költségre vonatkozó költségkorlát:
4.000.000 Ft/gyermek. 6.2. Kuckó Bölcsőde: fejlesztett férőhelyek száma: 38, fejlesztett férőhelyek összes elszámolható építési
költségre vonatkozó költségkorlát: 4.000.000 Ft/gyermek. 7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő
köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 10.000.000/kár és 30.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 8.
Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon
nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az
EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként
megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel formátumban előírás benyújtani. Az EKR rendelet 10. § (1)-(4) bekezdése
a közbeszerzési eljárásban irányadó. 9. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (
továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti
átláthatósági nyilatkozata. 10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza. 11. A
Kbt. 75. § (5) bek. alapján az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére kerül
megállapításra. 12. Ajánlatkérő nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót. 13. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy
Tímea (00417).
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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2018.07.26.

