ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás
- EKR001286942021
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Petőfi Sándor utca aszfalt burkolatának felújítása

Ajánlatkérő
neve:

Mezőtúr Város Önkormányzata

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

Mezőtúr

NUTS-kód:

HU322

Postai irányítószám:

Szabó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

15732705216

Kossuth Lajos Tér 1.

Postai cím:
Város:

Mezőtúr Város Önkormányzata

szabo.peter@mezotur.hu

Telefon:

5400

Ország:

Magyarország

Péter
+36 203325890

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.1) Meghatározás
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001286942021

2021.10.06 09:25:22

45233220-7

45233221-4

Petőfi Sándor utca aszfalt burkolatának felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

5400 Mezőtúr Petőfi Sándor utca 106 HRSZ. szilárd aszfalt burkolatának felújítása
Útburkolat felújítás 792m hosszban, valamint útburkolati jelek festése.
A részletes műszaki dokumentáció és költségvetés csatolva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:
2021.12.17

vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye:

5400 Mezőtúr Petőfi Sándor utca - 106 HRSZ.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Gazdasági és műszaki szempontból az egységes, összefüggő útszerkezet munkálatainak részekre bontása nem indokolt!

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2) A közbeszerzés ismertetése
5400 Mezőtúr Petőfi Sándor utca 106 HRSZ. szilárd

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233220-7

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

A teljesítés fő helyszíne:

5400 Mezőtúr Petőfi Sándor utca 106 HRSZ.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
5400 Mezőtúr Petőfi Sándor utca 106 HRSZ. szilárd aszfalt burkolatának felújítása
Útburkolat felújítás 792m hosszban, valamint útburkolati jelek festése.
A részletes műszaki dokumentáció és költségvetés csatolva.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi kritérium:
Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került

EKR001286942021

Nem

meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

II.2.7) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
vagy Napokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

-

2021.12.17

Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.9) További információk:

III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenységek végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben fennállnak a 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozniuk szükséges!
III.1.2) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alábbi szerződést megerősítő kötelezettségek vállalására köteles. Késedelmi kötbér:
kivitelező érdekkörében bekövetkezett késedelem esetén a nettó kivitelezési díj 0,5%-a naponta, amelynek maximuma a nettó
kivitelezési díj 10%-a. A maximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig az előző bekezdésben meghatározott mértékű kötbérre jogosult Megrendelő.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés kivitelező érdekkörében bekövetkezett meghiúsulása esetén a nettó kivitelezési díj 20%-a. Az
érvényesített kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a nettó kivitelezési díj 30%-át. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a kötbéren
felüli kárának érvényesítésére.
III.1.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékének kiegyenlítése: egyedi szerződés esetében a Kbt. 135. § (3) és (5)-(7) bekezdéseinek és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 31-32/B. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Megrendelő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdése esetén
biztosít, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltakra. Amennyiben az egyedi szerződés tárgya
engedélyköteles építési beruházás, alkalmazni kell a 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa-törvény) 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra
vonatkozó rendelkezéseket. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § szerint nyilatkozik ajánlatkérő, hogy tartalékkeret nem áll
rendelkezésre. Irányadó a Kbt. 27/A. § -a.

IV.1) Adminisztratív információk
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk

EKR001286942021

IV.1.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

10699/2021

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének napja:

2021.06.11

IV.1.2) A megkötött keretmegállapodásra vonatkozó adatok:
Keretmegállapodás azonosító száma:

EKR000636052021

Keretmegállapodás azonosító tárgya:

Keretmegállapodásútépítés, útfelújítás,
kátyúzás

Keretmegállapodás aláírásának dátuma:

2021.09.10

IV.1.3) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2021.10.15

13:00

óra/perc

IV.1.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.1.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

2

vagy napban:

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.1.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2021.10.15

15:00

óra/perc

V.1-2) Kiegészítő információk
V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Nem

V.2) További információk
A verseny újranyitásra vonatkozó speciális előírások:
A közös ajánlattevő az eljárás második részében is közös ajánlattevő, tehát önállóan nem nyújthat be a közös ajánlattevők egyik tagja
sem ajánlatot, illetve külön nem szerződhet.
Az ajánlattevő a verseny újranyitása során csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet a Kbt. 105.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján.
A keretmegállapodás időbeli hatályát kizárólag a keretmegállapodás időtartamán belül teljesített építési munkákra vonatkozó jótállási
igények érvényesítése haladhatja meg.
Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplő információk az irányadók.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. a 321/2015. (X. 30.) és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend., valamint a 424
/2017. (XII.19.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
Az alábbi dokumentációt szükséges benyújtani az ajánlathoz:
- Felolvasólap
- NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében
- NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.
- Árazott költségvetés

EKR001286942021

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

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

EKR001286942021

