ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000638942018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Tiszadob, agrárlogisztikai pont megvalósítása

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

EKRSZ_
29059283

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tiszadob

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

4456

Ország:

Magyarország

Andrássy Utca 37

Egyéb cím adatok:

Simonné

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU323

molnar.eva@tiszater.hu

Telefon:

Molnár
+36 42275138

Éva
Fax:

+36 42275138

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

www.tiszadob.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és
Mérnöki Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
61190395

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nyíregyháza

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

nyirber@gmail.com

Béres
Telefon:

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

EKR000638942018

Postai irányítószám:

4400

Ország:

Magyarország

Hunyadi Utca 78/a

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU323

www.nyirber.hu

Csaba
+36 42433722

Fax:

+36 42433719

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

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

Tiszadob, agrárlogisztikai pont megvalósítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tiszadob, agrárlogisztikai pont megvalósítása (TOP.1.1.3-15-SB1-2016-00032 azonosító számú projekt.) A településen a lakosság és az
önkormányzat által megtermelt, zöldségek és gyümölcsök átmeneti hűtött, higiénikus tárolására alkalmas, szolgáltatásként működő
agrárlogisztikai pont építése. Az ingatlanon semmilyen épület nem található, így a területe alkalmas a tervezett munkák elvégzésére, a
szükséges tűztávolságok betarthatók, az ingatlan megfelelően közművesített, így az épület megvalósításának akadálya nincs. Telekre,
beépítésre vonatkozó adatok: - ingatlan területe: 1.534 m2 - lejtés: az építési területen nincs - tervezett teljes beépítés: 231 m2 ⇒
15,06 % - burkolt felületek (térburkolat, stb): 210 m2 - összes eltakart terület: 441 m2 - zöldterület: 1.534-441=1.093 m2 (71,25 %) elhelyezés: szabadonálló Építményre vonatkozó szintmagasságok: - kiinduló relatív szintmagasság: a tervezett épület előtti járdaszint:
+-0,00 m. - alapozási sík: - 1,20 m; - épület körüli járda: +-0,00
(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:

180

vagy a teljesítés határideje:

4456 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 9/a. szám, 1073/27 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgya egy komplex egységet alkot, mely esetben sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem biztosítható a
részajánlattétel.

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

Tiszadob, agrárlogisztikai pont megvalósítás.

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

4456 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 9/a. szám, 1073/27 hrsz.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tiszadob, agrárlogisztikai pont megvalósítása (TOP.1.1.3-15-SB1-2016-00032 azonosító számú projekt.) A településen a lakosság és az
önkormányzat által megtermelt, zöldségek és gyümölcsök átmeneti hűtött, higiénikus tárolására alkalmas, szolgáltatásként működő
agrárlogisztikai pont építése. Az ingatlanon semmilyen épület nem található, így a területe alkalmas a tervezett munkák elvégzésére, a
szükséges tűztávolságok betarthatók, az ingatlan megfelelően közművesített, így az épület megvalósításának akadálya nincs. Telekre,
beépítésre vonatkozó adatok: - ingatlan területe: 1.534 m2 - lejtés: az építési területen nincs - tervezett teljes beépítés: 231 m2 ⇒
15,06 % - burkolt felületek (térburkolat, stb): 210 m2 - összes eltakart terület: 441 m2 - zöldterület: 1.534-441=1.093 m2 (71,25 %) elhelyezés: szabadonálló Építményre vonatkozó szintmagasságok: - kiinduló relatív szintmagasság: a tervezett épület előtti járdaszint:
+-0,00 m. - alapozási sík: - 1,20 m; - épület körüli járda: +-0,00 m; - padlószint: +-0,00 m; - ereszmagasság: +4,45 m; Tervezett
helyiséglista Zöldséghűtő 70,00 m2 Gyümölcshűtő 70,00 m2 Előtér 2,40 m2 Wc 1,92 m2 Fedett manipuláló tér 64,55 m2 Hasznos
alapterület összesen: 208,87 m2 Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015
. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Vállalt jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül (hónap)

20

3. Rendelkezik olyan építész- vagy építőmérnöki felsőfokú végzetséggel
rendelkező szakemberrel, akinek legalább 100m2 alapterületű épület
kivitelezésében van tapasztalata (igen/nem)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (nettó forint)

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:

180

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

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
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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

TOP.1.1.3-15-SB1-2016-00032 azonosító számú projek

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, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az ajánlatban be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be (Kbt. 74. § (1) bek.). Öntisztázás: a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata
kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatban A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g) - k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.
§ (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak
szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek). Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.
) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése: Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a
továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott
feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni. (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 39./A. § (1) bekezdése: Az építőipari kivitelezési tevékenység - a (2) bekezdés kivételével - csak olyan
felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb
feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A kivitelezői tevékenységüket megkezdő vállalkozások a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül
kötelesek a névjegyzékbe történő felvételüket az MKIK-nál kezdeményezni. Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásból.
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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:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
A Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül előírásra.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
- Ajánlatkérő 12 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő. Az ajánlattevők által ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő az
ajánlatok értékelésének részszempontját képezi. - Jótállási biztosíték: A mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 5%-a, melyet a Kbt.134.§(6)bek.a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. - Ajánlatkérő a szerződés
késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért ír elő. Késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó ajánlati ár 0,5%-a/
naptári nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó ajánlati ár 20%-a. - Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg,
melyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt.135.§(6)bek-ben foglaltak figyelembe
vételével. Részletek a dokumentációban.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a szerződésben foglalt ÁFA nélkül számított elszámolható ellenszolgáltatás 5 %-ig biztosít
előleget a nyertes ajánlattevőnek, amennyiben erre ajánlattevő igényt tart. Az előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra.
Ajánlattevőnek előlegszámla, 1 db részszámla és a végszámla benyújtására van lehetősége. Rész-számla benyújtására, a szerződéses ár
maximum 80 % -ig van lehetősége, a teljesítéssel arányosan. A részszámla a 10%-os készültség elérését követően nyújtható be.
Ajánlatkérő a műszaki ell. által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bek., illetve a Kbt. 135. § (3) bek. szerint utó fin. form.,
átut. teljesíti. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (1) bek. al. ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. eltérően a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. és 32/B. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni.
Eljárás pénzneme forint.

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

Igen
Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
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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:

2018.09.24

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:

2018.09.24

13:00

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 2) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre jogosult gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek Ajánlatkérő
nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 115. § (4) bek.) 3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási
címpéldányának másolatát, vagy a jogiképviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult
személy írja alá, azajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 4) Az
ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek által előírt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 5) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 81.§. (4) és (5)
bekezdését alkalmazza. 6) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja. 7) Az
ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell. 8) Az ajánlatnak felolvasólapot kell
tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján. 9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 10) Az
Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak megfelelően az EKR rendszeren
keresztül kérhet. Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint adja meg. 11)
Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk ajánlatukat az Ajánlattételi felhívásban foglalt időpontig.
Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el, azzal a Kbt. 66. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozat benyújtása nem szükséges. Az árazott ajánlati költségvetést Microsoft Excel (.xls) formátumban is be kell
nyújtani! 12) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívásfeladásának
időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó. 13) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Botos Ferenc,
lajstromszáma: 00507. 14) A közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.07
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