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

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat

EKRSZ_
42138161

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nyírmártonfalva NUTS-kód:

HU321

4263

Ország:

Magyarország

Kossuth Út 38

Egyéb cím adatok:

Kövér

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

nyirmartonfalvaonkormanyzat@
gmail.com

Telefon:

Mihály
+36 52207021

Csaba
Fax:

+36 52207013

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

http://www.nyirmartonfalva.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.nyirmartonfalva.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Fókuszban Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
15509556

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Debrecen

HU

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Péterfia Utca 47

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Papp-Lada

jszkkft@gmail.com

Telefon:

4026

Ország:

Beáta
+36 202972776

Fax:

+36 52783653

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

http://eukisokos.eu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://eukisokos.eu/

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

Magyarország

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:
45200000-9

45210000-2

Falumúzeum felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Falumúzeum külső felújítása és környezetének rendezése” projekt keretében a falumúzeum felújítása és fejlesztése valósul
meg.
(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:

2019.07.12.

4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 33.sz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Jelen beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok
miatt egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést kötni.

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

Falumúzeum külső felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45200000-9

45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU321 Hajdú-Bihar

A teljesítés helye:

4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 33.sz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Falumúzeum felújítása az alábbiak szerint: - 345,07 m2, Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített
felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése - 212,22 m2 Egyszeres fedés húzott, hornyolt
tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Hornyolt hódfarkú alapcseré - 102,2 m
Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott

acéllemezből LINDAB Rainline R 125 - 345,07 m2 Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton
szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabilexpandált polisztirolhab
lemezzel Thermo-Dam EPS80 - 212,22 m2, Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

A szerződés teljesítésében részt vevő,
30
felelős műszaki vezető szakember
magasépítési munkák területén szerzett
szakmai tapasztalata (hó) (min. 0 hónap
, maximum 36 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó vállalkozási díj

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:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

2018.08.06.

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2019.07.12.

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
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Nem

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

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

II.2.13) További információ:
Jelen közbeszerzési eljárás feltételes: határidő hosszabbítás szükségessége miatt változásbejelentés van folyamatban. A
megkötendő vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, ha a kérelem pozitív elbírálásban részesül. Ekkor a szerződés
hatálybalépésnek napja a Megrendelő általi Vállalkozó felé történő támogatói döntésről szóló értesítést követő 3. munkanap.

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:
A kizáró okok felsorolása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének
megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a hivatkozott 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) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az 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. 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat(ok), egyéb igazolás(ok) keltezése nem lehet a felhívás
megküldése időpontjánál korábbi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a minél szélesebb körű verseny biztosítása érdekében nem ír elő szakmai alkalmassági feltételt. Az ajánlattélre felkért
gazdasági szereplők alkalmasságát az alábbi közhiteles nyilvántartásokból ellenőrizte: https://www.e-cegjegyzek.hu/ http://
e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
--III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
--Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő a minél szélesebb körű verseny biztosítása érdekében nem ír elő pénzügyi alkalmassági feltételt. Az ajánlattélre felkért
gazdasági szereplők alkalmasságát az alábbi közhiteles nyilvántartásokból ellenőrizte: https://www.e-cegjegyzek.hu/ http://
e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
--Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő a minél szélesebb körű verseny biztosítása érdekében nem ír elő műszaki alkalmassági feltételt. Az ajánlattélre felkért
gazdasági szereplők alkalmasságát az alábbi közhiteles nyilvántartásokból ellenőrizte: https://www.e-cegjegyzek.hu/ http://
e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozói
díj) 0,5 %. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést a
nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. A késedelem esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól Ajánlattevőt. A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától

azonnal esedékes. Teljesítés elmaradására kikötött(meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe eső okból meghiúsul. Ebben az esetben
Ajánlatkérő a szerződés szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Jótállás:A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően 24 hónap, kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattevő jogosult előlegszámla, részszámla és végszámla benyújtására a vállalkozási szerződésében foglaltak alapján. A kifizetés a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezései szerint történik. A
finanszírozás módjára és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:

Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás, a nyílt eljárás szabályai
szerint
Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

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:

2018.07.23.

11:00

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU

óra/perc

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:

2018.07.23.

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) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat. 2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., valamint 66.§ (6) bek. a)-b) pontja szerinti
nyilatkozatát. 3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§-ban foglaltakat
kell figyelembe venni. 4) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján felhívja a figyelmet arra, hogy jelen
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 5) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c)
pontja szerint történik. A részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa 0 -100 pont, amely minden részszempont
esetében azonos. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás alapján, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítá
alapján osztja ki a pontokat Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. 6)Amennyiben ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti
esetekben vele köt szerződést. 7)A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási
rendeletei, és a Kbt. 2.§ (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó. 8) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltakat,
azaz az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. 9)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71.§ (6)
bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10) A nyertes Ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározottak szerint
vállalja hogy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti vagy új felelősségbiztosítást köt legkésőbb a Vállalkozási szerződés
aláírásáig, melyről az ajánlatában nyilatkozni szükséges. 11) FAKSZ: Dr. Papp-Lada Beáta (00476)
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.07.13.

