ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000912082018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Tornaterem felújítása

Ajánlatkérő
neve:

Zákány Község Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Zákány Község Önkormányzata

EKRSZ_
80622587

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Zákány

NUTS-kód:

HU232

8852

Ország:

Magyarország

Május 1. U. 6.

Egyéb cím adatok:

Majer

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

majeristvan@gmail.hu

Telefon:

István
+36 202151100

Fax:

+36 85313547

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

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

Tornaterem felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás
kivitelezésére.
(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:

210

vagy a teljesítés határideje:

8852 Zákány, Petőfi utca 6. sz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Egyidőben több helyen készül olyan kivitelezés, amelyik egymással összefügg, így a részekre bontás ésszerűtlen döntés lenne.

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

Vállalkozási szerződés a Zákány község területén t

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09331000-8

45212222-8

45233250-6

45261210-9

45261310-0

45262100-2

45262300-4

45262400-5

45262500-6
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45262650-2

45310000-3

45320000-6

45324000-4

45350000-5

45410000-4

45421100-5

45422000-1

45442100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU232 Somogy

8852 Zákány, Petőfi utca 6. sz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a TOP -3.2.1-16-SO1-2017-00001 azonosító számon benyújtott támogatásból, illetve a támogatási
összeget esetlegesen meghaladó rész esetében önrész biztosításával a 8552 Zákány, Petőfi utca 6. sz. alatti tornaterem energetikai
korszerűsítése. A tervezett energetikai korszerűsítés összesített adatait a dokumentáció tartalmazza. A kivitelezés során az alábbi
munkanemhez tartozó munkákat kell elvégezni: - Zsaluzás és állványozás - Irtás, föld- és sziklamunka - Helyszíni beton és vasbeton
munka - Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése - Falazás és egyéb kőművesmunka - Vakolás és rabicolás Szárazépítés - Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés - Bádogozás - Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése - Fém
nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése - Felületképzés - Szigetelés - Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés - Megújuló
energiahasznosító berendezések - Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése - Épületgépészeti csővezeték szerelése Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése - Szellőztetőberendezések - Általános épületgépészeti szigetelés A
közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás, műszaki tervdokumentáció és tételes mennyiségek megnevezése a felhívást
kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(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

2. Kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest többlet jótállás megajánlása (036 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
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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:
vagy napban:

210

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

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 információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00001 azonosító számú

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
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 [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtania. Amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia. 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 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében 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 nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban
az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(
ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az
ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §]
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hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt.
74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében kizárja az eljárásból - azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése], - azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].
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:
Az ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
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 szakmai alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Az ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

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
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

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
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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Nem

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:

2018.11.26

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:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2018.11.26

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. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás az EKR rendelet alapján létrehozott és a
Miniszterelnökség által üzemeltetett - a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató - informatikai rendszerben
(Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kerül lefolytatásra, kivéve, ha az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR
alkalmazása az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével nem kötelező. Az
ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében
szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKR rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. A Kbt.
41. § (2)-(3) és (5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás az EKR
rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben nyomatékosan
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy üzemzavarnak az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak
szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünetet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő
helyzetet tekinti! Az EKR rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ha az ajánlattevő által, vagy
más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás
vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22.
§ (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően
kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett
eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR
rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az EKR rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt
jogszabályi előírások értelmében ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal,
hogy az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció
megtételére. 3. Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása, valamint az ajánlat részét
képező dokumentumok és nyilatkozatok benyújtása során az EKR rendelet 10. § (1)-(3) és (5) bekezdéseiben foglalt jogszabályi
előírások figyelembe vételével szükséges eljárniuk. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum
közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. Az
elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus
visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 4. Az
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKR rendelet 12. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján is történhet. 5. Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó
személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKR rendelet 13. §-a alapján
vizsgálja. Folytatás a közbeszerzési dokumentumokban.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.11.09
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