Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Újkenéz Község Önkormányzata

EKRSZ_
34287336

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Újkenéz

NUTS-kód:

HU

4635

Ország:

Magyarország

Petőfi Sándor Utca 56.

Egyéb cím adatok:

Dicső

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

onkormanyzat@ujkenez.hu

Telefon:

Zoltán
+36 20 / 292-7502

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Maczkó Tibor Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
65003255

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Debrecen

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

4025

Ország:

Magyarország

Széchenyi Utca 39

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

drmaczkot@gmail.com

Maczkó
Telefon:

Tibor
Fax:

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

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:

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:
45000000-7

Újkenéz,034,044,040/3 hrsz-ú külterületi földutak mechanikai stabilizációja

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újkenéz, 034, 044, 040/3 hrsz-ú külterületi földutak mechanikai stabilizációja a vonatkozó jogszabályokban és a kiviteli tervben
meghatározott műszaki tartalom megvalósítása mellett. A stabilizácóval érintett szakaszok összes hossza: 2.804,02 méter. 25,00 cm Z
0/80 kő útalap kiékeléssel, alépítményre 20 cm. homokos kavics védőréteg, 5%-5%-os keresztirányú lejtéssel a felújított árokba
bevezetve. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza
(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:

vagy a teljesítés határideje:

2019.08.31

4635 Újkenéz, külterület 034, 044, 040/3 hrsz

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Jelen kivitelezés egy műszaki egységet alkot, így annak részekre bontása szakmai, gazdasági és garanciális szempontból sem indokolt.

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

Újkenéz,034,044,040/3 hrsz-ú külterületi földutak

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233200-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye:

4635 Újkenéz, külterület 034, 044, 040/3 hrsz

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újkenéz, 034, 044, 040/3 hrsz-ú külterületi földutak mechanikai stabilizációja a vonatkozó jogszabályokban és a kiviteli tervben
meghatározott műszaki tartalom megvalósítása mellett. A stabilizácóval érintett szakaszok összes hossza: 2.804,02 méter 25,00 cm Z 0
/80 kő útalap kiékeléssel, alépítményre 20 cm. homokos kavics védőréteg, 5%-5%-os keresztirányú lejtéssel a felújított árokba
bevezetve. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza. A 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű
, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában
igazolnia kell.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (36 hónap) felüli többlet
jótállás- min. 0 hónap, max. 12 hónap) (hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

30

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó Ft)

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:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.12.17

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.08.31

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

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

Igen

VP6-7.2.1-7-4-1.2-16 kódszámú 1826992180 azonosító

II.2.13) További információ:
Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont. Módszer: Ajánlati ár szempont: fordított arányosítás,
Többletjótállás szempont: egyenes arányosítás. A II.2.7. pont szerinti kezdési dátum tervezett, az eljárásra tekintettel változhat.
Kötbérterhes részhatáridő: 2019. március 22. (min. 10%-os készültség)

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:
A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti 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) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (
1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (
4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 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. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben
az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra 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. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után, a nettó vállalkozói díj 0,5 %ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér:
a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű
kötbér megfizetésére köteles. Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a nettó
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek legalább 36 hónap jótállási időn belül
teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától
kezdődik. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: +12hónap. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
VP6-7.2.1-7-4-1.2-16 kódszámú 1826992180 azon.számú konstrukció keretében (90% támog. intenz.). A finanszírozás formája:
utófinanszírozás.Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bek. alapján lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás
értéke legfeljebb 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.Nyertes
ajánlattevő az esetlegesen igényelt előlegen túl, 3 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult: a részszámla min. 10%, 40%
és 70 %-os készültségnél, a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után.Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.A

számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése vagy a a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak alapján a szerződésszerű teljesítést követően a számla kiállításának keltétől számított 30 napon
belül történik. lásd bővebben a részletes felhívásban és a dokumentumokban

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
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:

2018.12.03

14:00

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:

2018.12.03

16:00

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

óra/perc

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan,korlátlanul,teljeskörűen és térítésmentesen hozzáférhetővé teszi
az EKR-ben. 2.Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) 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 felhívást.3.A
Kbt. 35. § (1) bek szerint több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.4.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében
nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé.5.Az ajánlatot az EKR felületen keresztül kell
benyújtani.6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek.-re vonatkozóan
. 7.A gazdasági szereplőknek a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az EKR-ben történő regisztrálás során kell megtennie.8.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot. 9.Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani. 10. Ajánlatkérő előírja az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések
esetén XLS fájlformátum alkalmazhatóságát. 11.Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő
lehet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. A kiegészítő
tájékoztatásra vonatkozó igény esetén az ajánlattevő kérdéseit kizárólag az EKR-ben teheti fel. Kiegészítő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve,
hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek. 12.Ajánlatkérő
helyszíni bejártást nem tart. 13.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bek-ben foglaltakra. A Kbt. 73. § (5)
bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés
során meg kell felelni.14.Az ajánlattevő az ajánlatában, a hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.15. Ajánlatkérő a Kbt. 138. § (1) bek. alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során az
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Ajánlatkérő a Kbt. 138. § (5) bek.
szerint, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó
mértékben további közreműködőt.16.Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját 17.Az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek-ben foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája
olyanjogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.18.A
szerződéskötés a Kbt. 131. § (6) bek-ben foglaltak szerint történik.19.Az Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bek.-ben foglalt
lehetőségével.20.Az építési kivitelezési munkák szakmai felelősségbiztosítás értéke el kell, hogy érje a legalább 87millió Ft/
projekt időtartam, illetőleg a legalább 10millió Ft/káresemény mértéket.21. FAKSZ:dr. Egyed Adrienn Noémi(00117)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.11.23

