ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000313692018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Mezőtúr Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

TOP – Bölcsőde fejlesztése

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

Mezőtúr Város Önkormányzata

EKRSZ_
16840306

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Mezőtúr

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

5400

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Tér 1.

Egyéb cím adatok:

Lévai

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU322

lilla.levai@mezotur.hu

Telefon:

Lilla
+36 56551937

Fax:

+36 11222222

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

www.mezotur.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
61268595

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

anpast@anpast.hu

Paksi
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.mezotur.hu

1053

Ország:

Magyarország

Gábor
+36 16961627

Fax:

+36 16961628

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:
45000000-7

TOP – Bölcsőde fejlesztése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a tulajdonába álló bölcsődei kisgyermekellátásnak helyet adó épület infrastrukturális fejlesztésével egybekötött
csoportszoba bővítését tűzte ki célul. Az épületenergetikai felújítás során a külső homlokzat, tető szigetelése, nyílászárócsere, fal
,- födém utólagos hőszigetelése, felülvilágítók hőszigetelése valósul meg. A projekt keretében a fűtés leválasztásra kerül az
intézmény mellett működő óvoda rendszeréről és saját kombi kondenzációs kazán, fűtés átalakítása, a radiátorok egyedi
szabályozási lehetőségének biztosítása, valamint a használati melegvíz előállítására napkollektorok telepítése történik meg.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

5400, Mezőtúr, Zrínyi Miklós utca 3., Hrsz.: 3930

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Az építési beruházás műszaki egységet képez, az építési munkák funkcionálisan egybetartoznak, azok természete sem szakmai okokból
, sem az elvégzendő feladatok jellege, sem felelősségi körök szempontjából nem teszi lehetővé a részajánlattételt.

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

Mezőtúr Városi Bölcsőde Fejlesztése a TOP-1.4.1-15

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09331100-9

45223300-9
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45261214-7

45261310-0

45261410-1

45262500-6

45310000-3

45321000-3

45331110-0

45410000-4

45421100-5

45431100-8

45431200-9

45432130-4

45442100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés helye:

5400 Mezőtúr, Zrínyi Miklós utca 3., Hrsz.: 3930

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az átépítéssel egy természetes megvilágítású 75,27 m2-es akadálymentes bölcsődei gondozási egység kerül kialakításra, mely
átadóból (11,16 m2), mosdóból (14,11 m2) és egy gyermekszobából (50 m2) áll, továbbá kialakításra kerül egy, az új
csoportszobához tartozó 60,70m2-es terasz is. A bölcsőde egyéb új helyiségei a mosoda, az akadálymentes WC és a dolgozók
szociális helyiségei, mint a személyzeti öltöző, zuhanyzó. A projekt keretében megújul az udvar/ játszóudvar, a kerítés, továbbá 2
db parkoló kerül kialakításra, melyből az egyik akadálymentes lesz, illetve a kerítés felújítására is sor kerül. A fenti
fejlesztésekkel az épület „CC” korszerű épületenergetikai besorolást ér el. A beruházás kötelező eleme a projektarányos
akadálymentes megközelíthetőség biztosítása az alábbiak tekintetében: parkoló, rámpa, megfelelő méretű nyílászárók és
akadálymentes szülői WC, 1 csoportszoba kialakítása. A projekt eredménye egy megfelelő férőhely kapacitással rendelkező,
akadálymentes, gazdaságosan működtethető, zöldfelülettel növelt korszerű bölcsőde. Munkanem Mennyiség Parkolóhely,
pihenőhely 40 m2 Tetőfedés bitumennel 697 m2 Bádogosmunka 304 m Tetőszigetelés 665 m2 Kőműves és falazási munka 194
m2 Villamos szerelési munka (elektromos vezeték) 5865 m Hőszigetelési munka (homlokzat) 587 m2 Kazánszerelés 1 db Vakolás
837 m2 Műanyag ajtó beszerelése 6 db Műanyag ablak beszerelése 40 db Padlócsempézés 453 m2 Falcsempézés 244 m2
Padlóburkolás (Linóleum) 62 m2 Festés 2.353 m2 Napkollektor 1 készlet A részletes mennyiségeket az ajánlati dokumentáció III.
kötete, a Műszaki leírás tartalmazza.
(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 kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

A teljesítésben részt vevő szakember
20
épületenergetikai felújítás terén szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) (maximum
24 hónap)

A kötelezően előírt 12 hónap jótállási
10
időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap – max.
12 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
6

Időtartam hónapban:
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:

Nem

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:

EKR000313692018

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 sz. projekt

Igen

II.2.13) További információ:
A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés. A Felhívás I.1.) pont fax rovatát kötelező kitöltetni, azonban Ajánlatkérő
fax számmal nem rendelkezik!

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) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt
az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont]. A kizáró okok
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját nyilatkozatával t kell igazolnia. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/
2015. (X. 30.) Kr. 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 [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.]. Az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.]. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr.
17. § (1)-(2) bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra. 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. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú
nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §]. 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 [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]. A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatokon
ajánlatkérő kéri feltüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát, a következők szerint: „Mezőtúr Városi Bölcsőde Fejlesztése a TOP-1.4.1-15JN1-2016-00033 sz. projekt keretében”
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 alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a nettó ellenszolgáltatás 0,2 %-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy
Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal,
azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. Meghiúsulási kötbér: a nettó ellenszolgáltatás
15 %-a. Jótállás: 12 hónap. A biztosítékok részletes szabályai az ajánlati dokumentáció II. kötetében, a szerződéstervezetben
találhatóak.
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III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kbt. 135. § (1)-(2) Kbt. 135. § (5) Kbt. 135. § (6) Kbt. 135. § (7) 272/2014. (XI. 5.) Kr. Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó
igénybevételére nem kerül sor) 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §, 32/B. § (alvállalkozó igénybevétele esetén) 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1
), (3) 322/2015. (X. 30.) Kr. 31. § 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 2011. évi CXCV. törvény 368/2011. (XII. 31.) Kr.

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

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
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:

2018.07.16.

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:

2018.07.16.

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. Az eljárás fajtája a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás. 2. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége (Kbt. 39. § (1) bek.):
www.ekr.gov.hu EKR szám: EKR000313692018. 3. Az ajánlat benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja:
elektronikus. 4. Az ajánlatok felbontásának ideje: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi. 5. Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást illetve konzultációt. 6. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Kr.
26. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű 10 millió HUF/év és
5 millió HUF/káresemény limitű építési-szerelési felelősségbiztosítást, kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a Dokumentáció
részét képező Szerződéstervezet tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig
nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben
ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan a projekt zárás határidejének tekintetében támogatási
szerződés módosítása iránti kérelmet fog benyújtani. A támogatási szerződés módosítására irányuló igény el nem fogadását
olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján az ajánlatkérő a projekt zárás határidejének meghosszabbítására elfogadását a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének feltételeként (felfüggesztő feltétel) kiköti. 8.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 9. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Paksi
Gábor, lajstromszáma: 00062.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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