ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000635952018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Közbeszerzés
tárgya:

Székesfehérvár, Óvoda u. burkolat-, járdafelújítás

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

EKRSZ_
35756712

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Székesfehérvár

HU211

NUTS-kód:

8000

Ország:

Magyarország

Szent Vendel Utca 37/A.

Egyéb cím adatok:

Sári

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu

Telefon:

Viktória
+36 22513496

Fax:

+36 22513497

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

http://www.varosgondnoksag.hu

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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Közjogi szervezet

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:
45233000-9

Székesfehérvár, Óvoda u. burkolat-, járdafelújítás

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata döntést hozott az Óvoda utca felújításáról, meghosszabbításáról, ill. új parkolók
kialakításáról, az alábbi műszaki tartalommal, a rendelkezésre álló jogerős építési engedélyezési terv alapján. Főbb mennyiségek: •
szilárd burkolatbontása: 97 m3 • humuszleszedés (deponálva) 65 m3 • aszfalt burkolat (út): 848 m2 • térkő burkolat (parkoló): 357 m2
• térkő burkolat (járda): 358 m2 • szegélyek: 422 m • csapadékcsatorna: 28 m • közvilágítási lámpatest csere: 4 db Építési engedély:
FE/ÚT/NS/A/460/18/2018
(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:

2018.11.30

Székesfehérvár, Óvoda utca – Munkás utca között (2825, 2826, 2827 és 2920/3 hrsz)

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A kivitelezés tárgyát képező munka egy műszaki, gazdasági egységet képez.

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

Székesfehérvár, Óvoda u. burkolat-, járdafelújítás

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233000-9

45316100-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU211 Fejér

A teljesítés helye:

Székesfehérvár, Óvoda utca – Munkás utca között (2825, 2826, 2827 és 2920/3 hrsz)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata döntést hozott az Óvoda utca felújításáról, meghosszabbításáról, ill. új parkolók
kialakításáról, az alábbi műszaki tartalommal, a rendelkezésre álló jogerős építési engedélyezési terv alapján. Főbb mennyiségek: •
szilárd burkolatbontása: 97 m3 • humuszleszedés (deponálva) 65 m3 • aszfalt burkolat (út): 848 m2 • térkő burkolat (parkoló): 357 m2
• térkő burkolat (járda): 358 m2 • szegélyek: 422 m • csapadékcsatorna: 28 m • közvilágítási lámpatest csere: 4 db Építési engedély:
FE/ÚT/NS/A/460/18/2018
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2) Jótállás időtartama (hónap) (minimum 36 hónap; az ajánlatkérő a 60 hónap és
ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

3

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1) Ajánlati ár összesen (nettó Ft)

7

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:

2018.09.24

A szerződés meghosszabbítható

Nem

-

2018.11.30

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
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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

Nem

II.2.13) 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, akinél a
Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - Az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17.§ (2)
bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok. - Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatnak a felhívás feladását
követő keltezésűnek kell lennie.
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:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy a Kbt. 115. §-a alapján jár el – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 25. § (2)
bekezdése alapján, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontban foglalt igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek. Az ajánlattevő ennek alapján választása szerint
jogosult a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Az ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy ha az elbírálás során kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének
megfelelően előírhatja a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont szerinti igazolás benyújtását. Ebben az esetben az alkalmasságot a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21.§ (2) bekezdés a) pontja és a Korm. rendelet 23.§ alapján a Korm. rendelet 22.§
(3) bekezdés szerint, azaz a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább: - a
szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyát (mely alapján az
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen) és mennyiségét, - a teljesítés idejét (kezdés és
befejezés; év, hó nap), - a teljesítés helyét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési munkára
vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
teljesített munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési munka tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást
benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ez esetben a referencia igazolásban, illetve
nyilatkozatban meg kell jelölni azt az arány, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is
megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdése szerint is megfelelhet.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónapban)
rendelkezik legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített burkolat és/vagy járda építés és/vagy felújítás
tárgyú referencia munkával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 5 év) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi
kötbért a Megrendelő a teljesítési határidő lejártát követő naptól a Teljesítési Igazolás kiadásának napjáig számítja fel. A jótállás
időtartama minimum 36 hónap, azzal, hogy az ajánlatkérő a kedvezőbb megajánlásokat elfogadja és az ajánlatok értékelésébe bevonja
(II.2.5.). Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási szerződés tervezet szerint.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül
számított – 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése nem kötelező. Az ajánlatkérő
lehetőséget ad részszámla benyújtására; ennek megfelelően az esetleges előlegszámlán felül 2 db számlát lehet benyújtani az alábbi
részletezettség szerint: - 1. számla: 50 %-os készültségi fok esetén - 2. számla: végszámla Ajánlatkérő a szerződésszerűen kiállított
számla alapján az ellenszolgáltatást a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”) 6:130.§ (1) bekezdése szerinti
határidőben fizeti meg, azzal, hogy ha az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm.
rend. 32/A.§-32/B.§-ai szerint történik.
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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:

2018.09.11

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:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2018.09.11

13:00

óra/perc

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

V.2) További információk
1) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával
kapcsolatban jelzi, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás. 2) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi a jelen eljáráshoz rendelten a közbeszerzési dokumentumok között a www.ekr.gov.hu címen. 3) Az
ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat. 4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti
információkat. 5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az
ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozata csatolásra kerül) és az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű
másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre
jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a
cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell.
6) Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. 7) Az ajánlat a https://
ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000635952018 felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi
határidő lejártáig. 8) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű
dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 9) Az ajánlatkérő a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelményt és annak
előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg. 10) Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 11) Az ajánlatokat
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő
számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatok felbontásáról az EKR rendszer által automatikusan generált jegyzőkönyvet az
ajánlatkérő a bontástól számított öt napon belül megküldi valamennyi ajánlattevőnek. 12) Az ajánlatok szempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100. 13) Az értékelés módszere: A 2) szempont (
Ajánlati ár): a legjobb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kap pontot. Az 1) szempont (Jótállás
időtartama): a pontszámok a közbeszerzési dokumentumokban részletezett arányosítással kerülnek kiosztásra.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.06

Helyesbítés
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Érdeklődő szervezet
neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Platz Bau Mélyépítő Kft

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Móri Út
88

Tel.: 06309020504
Email: platzbau@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

ALBA ÚT Építőipari,
Kereskedelmi és
szolgáltató KFT

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Kisfaludi
Út 8

Tel.: +36302665208
Email: albautkft@upcmail.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Bontás- és Kotrástechnika
Építőipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Berényi
Út 72-100.

Tel.: +36 27347693
Email: bontaskft@bontaskft.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

ÚTÉPPARK Útépítő és
Mélyépítő Kft.

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Sóstói Út
7

Tel.: 06303658578
Email: info@uteppark.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

MANTARO BUILDING
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 8000
Székesfehérvár Zichy
liget 7. fsz. /1.

Tel.: +36 22503038
Email: mantarobuilding@
gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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