ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000047742020
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Szombathelyen utcák felújítása

Ajánlatkérő
neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 1-3

Város:

Szombathely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU222

Dr.

Hurák

Hurak.Szabolcsdr@
szombathely.hu

EKRSZ_
12861114

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Szabolcs
+36 94520201

Fax:

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

https://www.szombathely.hu/
https://www.szombathely.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

APEX-MM Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Patics Utca 10. 772

Város:

Budajenő

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

bodorics@apex-mm.hu

HU11

Postai irányítószám:

Bodorics
Telefon:

EKRSZ_
65498314

Nemzeti azonosítószám

2093

Ország:

Magyarország

István
+36 14010808

Fax:

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

https://www.szombathely.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.szombathely.hu/
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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:
45233120-6

Szombathelyen utcák felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Szombathely, Mészáros Lőrinc utca, Török Ignác utca és a Vadász utca felújítása” I. rész: Szombathely, Mészáros Lőrinc utca:
Mészáros L. u. kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott, szakaszok. hálósan repedezett burkolat felújítása
szükségessé vált, gazdaságosan már nem javítható. Útpálya: szélesség: 4,0 m, hossz: 248,0 m Pályaszerkezet: 20 cm eruptív kő
alapréteg (FZKA 0/30) 8-10 cm bazalt kő alapréteg (FZKA 0/30) Hideg remix cem. kötésű útalap 5 cm AC 11 hengerelt aszfalt
kiegyenlítő réteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg Padka: szélesség: 0,50 – 0,50 m Járda: szélesség: 1,20 – 1,20 m hossz: 242,0
– 242,0 m Szerkezet: 20 cm Homokos kavics védőréteg 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt
kopóréteg Árok: két oldali, földmedrű szikkasztó/párologtató árok II. rész: Szombathely, Török Ignác utca: A Török Ignác u.
kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott, szakaszok. hálósan repedezett burkolat felújítása szükségessé vált,
gazdaságosan már nem javítható. Útpálya: Rumi u. – Hétvezér u. között: szélesség: 5,90 m hossz: 65,0 m Hétvezér u. – Ond vezér u.
között: szélesség: 5,60 m hossz: 189,0 m Ond vezér u. – Szt. István király u. között: szélesség: 4,50 m hossz: 222,0 m Pályaszerkezet:
20 cm eruptív kő alapréteg (FZKA 0/30) 8-10 cm bazalt kő alapréteg (FZKA 0/30) Hideg remix cem. kötésű útalap 5 cm AC 11
hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg Padka: szélesség: 0,20 – 0,25 m hossz: 411,0 – 411,0 m
Szerkezet: 20 cm Zúzottkő alapréteg (Z20/80) 12 cm Zúzottkő felső réteg (ZA12/20) Járda: szélesség: 1,20 – 1,40 – 1,50 m hossz: 411,0
m Szerkezet: 20 cm Homokos kavics védőréteg 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
Árok: két oldali, földmedrű szikkasztó/párologtató árok rézsű: 1:1,5 Áteresz: 16 db ø30 beton, 62,40 m III. rész: Vadász utca: A Vadász
utca kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott, szakaszok. hálósan repedezett burkolat felújítása szükségessé
vált, gazdaságosan már nem javítható. I-II. ütem Építendő hossz: 184,0 m + 347,0 m Útpálya szélesség: 5, 0 m - 4,50 m Útpadka: 0,50
m - kétoldali 0,50 m Folyóka elemek: 50x17/6x25 e.gy. beton elemek (járható) Folyóka hossza: 143,0 fm Csatorna hossza: 88,80 fm (ø
30 egy. bet) Pályaszerkezet: 20 cm eruptív kő alapréteg (FZKA 0/30) 8-10 cm bazalt kő alapréteg (FZKA 0/30) Hideg remix cem.
kötésű útalap 5 cm AC 11 hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg Padka: szélesség: 0,50 m Járda:
szélesség: 1,20 – 1,40 – 1,50 m hossz: 184,0 m Szerkezet: 20 cm Homokos kavics védőréteg 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg Árok: mederlappal burkolt nyílt árok
(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:

270

vagy a teljesítés határideje:

I. rész: Szombathely, Mészáros L. u.: 11891, 12079, 12077/1, 11965 hrsz. II. rész: Szombathely, Török I.
u.: 11495/2, 12243, 12209, 12171, 11580, 11436/1 hrsz. III. rész: Szombathely, Vadász u.: 11810, 11713,
11667/2, 12890, 11638, 11651, 0283 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
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Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

3

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
nem

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Szombathely, Mészáros Lőrinc utca felújítása

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

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

Szombathely, Mészáros L. u.: 11891, 12079, 12077/1, 11965 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Szombathely, Mészáros Lőrinc utca felújítása: Mészáros L. u. kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott,
szakaszok. hálósan repedezett burkolat felújítása szükségessé vált, gazdaságosan már nem javítható. Útpálya: szélesség: 4,0 m, hossz:
248,0 m Pályaszerkezet: 20 cm eruptív kő alapréteg (FZKA 0/30) 8-10 cm bazalt kő alapréteg (FZKA 0/30) Hideg remix cem. kötésű
útalap 5 cm AC 11 hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg Padka: szélesség: 0,50 – 0,50 m Járda:
szélesség: 1,20 – 1,20 m hossz: 242,0 – 242,0 m Szerkezet: 20 cm Homokos kavics védőréteg 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton
alapréteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg Árok: két oldali, földmedrű szikkasztó/párologtató árok
(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

Ajánlattevő vállalja a munkaterületen a saját és alvállalkozók (adott esetben) által 15
termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem)

Jótállás vállalása min. 12 hónap max 36 hónap (hónap)

10

Vállalkozó vállalja-e a bontott anyagok helyszíni részleges újrahasznosítását (igen/ 5
nem)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

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:
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vagy napban:

270

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
1. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Szombathely, Török Ignác utca felújítása

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

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

II. rész: Szombathely, Török I. u.: 11495/2, 12243, 12209, 12171, 11580, 11436/1 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Szombathely, Török Ignác utca felújítása: A Török Ignác u. kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott,
szakaszok. hálósan repedezett burkolat felújítása szükségessé vált, gazdaságosan már nem javítható. Útpálya: Rumi u. – Hétvezér u.
között: szélesség: 5,90 m hossz: 65,0 m Hétvezér u. – Ond vezér u. között: szélesség: 5,60 m hossz: 189,0 m Ond vezér u. – Szt. István
király u. között: szélesség: 4,50 m hossz: 222,0 m Pályaszerkezet: 20 cm eruptív kő alapréteg (FZKA 0/30) 8-10 cm bazalt kő alapréteg
(FZKA 0/30) Hideg remix cem. kötésű útalap 5 cm AC 11 hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
Padka: szélesség: 0,20 – 0,25 m hossz: 411,0 – 411,0 m Szerkezet: 20 cm Zúzottkő alapréteg (Z20/80) 12 cm Zúzottkő felső réteg (
ZA12/20) Járda: szélesség: 1,20 – 1,40 – 1,50 m hossz: 411,0 m Szerkezet: 20 cm Homokos kavics védőréteg 10 cm C8/10-32 F1
soványbeton alapréteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg Árok: két oldali, földmedrű szikkasztó/párologtató árok rézsű: 1:1,5
Áteresz: 16 db ø30 beton, 62,40 m
(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

Ajánlattevő vállalja a munkaterületen a saját és alvállalkozók (adott esetben) által 15
termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem)

Jótállás vállalása min. 12 hónap max 36 hónap (hónap)

10

Vállalkozó vállalja-e a bontott anyagok helyszíni részleges újrahasznosítását (igen/ 5
nem)
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Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

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:
270

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
1. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Szombathely, Vadász utca felújítása

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

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

A teljesítés helye:

III. rész: Szombathely, Vadász u.: 11810, 11713, 11667/2, 12890, 11638, 11651, 0283 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész: Vadász utca felújítása: A Vadász utca kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott, szakaszok. hálósan
repedezett burkolat felújítása szükségessé vált, gazdaságosan már nem javítható. I-II. ütem Építendő hossz: 184,0 m + 347,0 m
Útpálya szélesség: 5, 0 m - 4,50 m Útpadka: 0,50 m - kétoldali 0,50 m Folyóka elemek: 50x17/6x25 e.gy. beton elemek (járható)
Folyóka hossza: 143,0 fm Csatorna hossza: 88,80 fm (ø 30 egy. bet) Pályaszerkezet: 20 cm eruptív kő alapréteg (FZKA 0/30) 8-10 cm
bazalt kő alapréteg (FZKA 0/30) Hideg remix cem. kötésű útalap 5 cm AC 11 hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg 4 cm AC 11 hengerelt
aszfalt kopóréteg Padka: szélesség: 0,50 m Járda: szélesség: 1,20 – 1,40 – 1,50 m hossz: 184,0 m Szerkezet: 20 cm Homokos kavics
védőréteg 10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg Árok: mederlappal burkolt nyílt árok
(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

Ajánlattevő vállalja a munkaterületen a saját és alvállalkozók (adott esetben) által 15
termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem)

Jótállás vállalása min. 12 hónap max 36 hónap (hónap)

10

Vállalkozó vállalja-e a bontott anyagok helyszíni részleges újrahasznosítását (igen/ 5
nem)

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

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:
vagy napban:

270

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
1. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

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, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b)
pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
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a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a
Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési
eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A Rendelet 1.§ (
7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a
továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § -ra (
öntisztázás).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Értékelési szempontokkal kapcsolatos pontozás valamennyi részhez kapcsolódóan: Mindegyik részszempont esetében az adható
pontszám: 0-100 1. Nettó ajánlati ár (HUF): Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem használata
az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. Az ajánlatkérő az 1.
részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) útmutatóban feltüntetett alábbi relatív értékelési mód-szert alkalmazza.
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tar-talmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat. P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. Ajánlattevő vállalja a
munkaterületen a saját és alvállalkozók (adott esetben) által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem) Ajánlatkérő 2.
bírálati szempont esetében abszolút értékelést alkalmaz a következők szerint: „Igen” megajánlás, azaz ha az Ajánlattevő vállalja a
munkaterületen a saját és az alvállalkozók által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését 100 pont „Nem” megajánlás, azaz ha
az Ajánlattevő nem vállalja a munkaterületen a saját és az alvállalkozók által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését 0 pont. A
vállalkozó az építési munkaterületen saját költségén a kommunális hulladék szelektív gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket köteles
elhelyezni, illetve kizárólag szelektív gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket helyezhet el. A műszaki ellenőr heti rendszerességgel
ellenőrzi a vállalás teljesítését, melyet az építési naplóban fotódokumentációval alátámasztott módon dokumentál. Emellett vállalkozó
a hulladékgyűjtő szolgáltató befogadó nyilatkozatával köteles igazolni a szelektív módon gyűjtött kommunális hulladék beszállítását. 3.
Jótállás vállalása min. 12 hónap max 36 hónap (hónap): Ajánlatkérő 3. bírálati szempont esetében relatív értékelést (arányosítást)
alkalmaz a következők szerint: Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Pvizsgált= (A vizsgált/(A legjobb) x (P max-Pmin) + Pmin Pvizsgált: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: az
ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték - azaz „36” hónapos meghatározott vállalás amire a maximális pontszámot adja – Alegrosszabb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték - azaz „12” hónapos meghatározott vállalás -, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme; 4. Vállalkozó vállalja-e a bontott anyagok helyszíni részleges újrahasznosítását (igen/nem) Ajánlatkérő 4. bírálati
szempont esetében abszolút értékelést alkalmaz a következők szerint: „Igen” megajánlás, azaz ha az Ajánlattevő vállalja a bontott
anyagok helyszíni részleges újrahasznosítását 100 pont „Nem” megajánlás, azaz ha az Ajánlattevő nem vállalja a bontott anyagok
helyszíni részleges újrahasznosítását 0 pont. A műszaki ellenőr heti rendszerességgel ellenőrzi a vállalás teljesítését, melyet az építési
naplóban fotódokumentációval alátámasztott módon dokumentál. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb. Amennyiben több ajánlattevőnek azonos a pontszáma, az ajánlatkérő azon ajánlattevőt tekinti nyertesnek, amely a
kedvezőbb ajánlati árú ajánlatot tette. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő az értékelés
szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a
többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul
alacsony árat tartalmaz. Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmasságkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
V.2) További információk folytatása: 16.Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérésére és nyújtására a Kbt. 56. §
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szakaszban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekre. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és
a tájékoztatás nyújtására az EKR-ben kerül sor. AK ésszerű határidőn belül megadottnak tekinti azon válaszokat, melyeket az
ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 nappal megküld az ajánlattevők részére. AK ezen határidőt azon kérdések vonatkozásában köteles
és képes betartani, melyek az ajánlattételi határidő lejártát 4 nappal megelőzően benyújtásra kerültek. 17. AK helyszíni bejárást,
illetve konzultációt nem tart. 18. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.)Korm.rend. EKR Rend. alkalmazására. 19. A vonatkozó
jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (
Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok
alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső
kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 20.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat
becsatolása is szükséges). 21. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást
kaphat. 22. Ajánlatkérő a jelen eljárásban részenként alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi
okot. 23. Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a kiadott költségvetést beárazva (pdf. formátumú fájlként, valamint
excel formátumú fájlként is bocsássák ajánlatkérő rendelkezésére). 24. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR
használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR
Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése]. 25. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (
7). 26. Ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem
szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot jelöli meg. 27. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának
lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági
szereplők bevonása esetén. 28. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33-34. §-ait. 29. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6)
bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti]
időtartama alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor
és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított
összegezés - megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 30. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű. 31. Az ajánlatok
bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az
ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 32. Az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. 33. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor. 34. Az
ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást. 35. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés
megvalósítására irányul. 36. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bodorics István; lajstromszám: 00374
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
a) Késedelmi kötbér: A nettó ajánlati ár 0,5 %-a/nap összegű, legfeljebb 30 nap késedelemig. b) Meghiúsulási kötbér: nettó ajánlati ár
20 % -a c) Hibás teljesítés kötbér: nettó ajánlati ár 20 %-a d) Jótállás időtartama: ajánlattevő vállalása szerint e) Jótállási biztosíték a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatosan: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a a szerződéstervezetben
részletezettek alapján.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. A kivitelezési munka végzése nem hatósági engedély köteles tevékenység. 2. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint - az
általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja. Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben a Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték
nyújtásától. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ának megfelelően Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg a szerződés aláírását követően igényelhető
úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával, előlegszámla ellenében kerül kifizetésre. Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény figyelembevételével teljesíti a kifizetéseket. I. részszámla: a kivitelezés 30 %-os készültségi szint elérése esetén,
a nettó vállalkozói díj 30%-a mértékben. II. részszámla: a kivitelezés 60 %-os készültségi szint elérése esetén, a nettó vállalkozói díj
30%-a mértékben. Végszámla: a kivitelezés 100 %-os készültségi szint elérése esetén, a nettó vállalkozói díj 40 %-a mértékben, amely
már magában foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar
forint (HUF). Az előlegszámla a végszámlából kerül levonásra. A részszámla és a végszámla benyújtása: I. részszámla: a teljesítés 30
%-os készültségénél a kivitelezési díj nettó összegének 30 %-a értékben. II. részszámla: a teljesítés 60 %-os készültségénél a
kivitelezési díj nettó összegének 30 %-a értékben. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló
okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. Végszámla benyújtása: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után van
lehetőség. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően kerülhet sor. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy
képezze. A végszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. A számla kiegyenlítésére a számla Ajánlatkérőhöz
történő benyújtását követő 30 napon belül az Ajánlattevő számlájára utalással kerül sor. Mindhárom kivitelezési munka nem
engedélyköteles és nem bejelentéshez kötött építési – szerelési munka esetén az elvégzett építési munka ellenértékéről szóló
számlákat Megrendelő részére ÁFA-val növelt összegben kell kiállítani. A fentiek figyelembevételével állítja ki a Kivitelező a számlákat.
Kivitelező a számlán köteles feltüntetni az alábbiakat: • a vállalkozási szerződés számát • a tevékenység pontos meghatározását •
bankja nevét, bankszámlaszámot, adószámot • Megrendelő nevét, címét, adószámát • a szerződés számára történő hivatkozást, • fel
kell tüntetni a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezést Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott
mértékű késedelmi kamat illeti meg nyertes ajánlattevőt. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke. A vonatkozó
rendelkezések, jogszabályok: - 2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről; - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról; -322/2015. (X.31) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól; A Beszerzés fedezete ajánlatkérő rendelkezésére áll. A beszerzés
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fedezetét saját forrás biztosítja. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki, a benyújtott számla ellenértékének
kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésének, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének
megfelelően kerül kiegyenlítésre. Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a kifizetések a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B § -ának megfelelően történnek a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően.

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:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.02.26

09:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2020.02.26

11:00

óra/perc

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

EKR000047742020

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) További információk
1. Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a
felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. 2. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához. 3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő írásbeli
képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás mintáját, vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli
képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás
mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A
meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 5. Az ajánlattevőknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön
nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról. 6. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése
szerinti nyilatkozatot. 7. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésére, amely értelmében a
hirdetmény nélküli eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi
felhívást. 8. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy
nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az elektronikus okiratként
feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek. 9. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő
a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel. 10. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - kivitelezési tevékenység
hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni
vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 50 000 000,- HUF/év
és legalább 10 000 000,- HUF/káresemény összeg. 11. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek árbevétel esetében az érintett üzleti év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat,
igazolás, nyilatkozat stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 12.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával
kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt (AT) terheli. 13.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek
becsatolni azt az összes érintett AT által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: -az AT adatait (név, székhely), - a közös
ajánlattételt vezető AT megnevezését és a közös ajánlattétel képviseletére történő felhatalmazását, -annak a személynek a
megnevezését, aki a közös ajánlattétel képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult, -az ajánlattevők közötti
együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, -nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ATvők a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.- a közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó
feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától, - nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó
szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. -a 424/2017.(
XII.19.)Korm.rend.13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazást (Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATvők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben az egyes közös ATvők képviseletében eljárhat.) 14.Az
ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat,
melyeket a Kbt. és az EKR Rendelet kötelezően előír. 15. Mindennemű, az AK és az AT közötti kommunikáció kizárólag az EKR
rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és ATvők
felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)
re fogja küldeni az értesítést.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.02.11
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(A rendszer automatikusan tölti)

