ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000102362018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Pécsvárad Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Az orvosi ügyelet és a védőnői épület kivitelezése

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

Pécsvárad Város Önkormányzata

EKRSZ_
99130637

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Pécsvárad

HU231

NUTS-kód:

7720

Ország:

Magyarország

Szentháromság Tér 3

Egyéb cím adatok:

Link

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

palyazat.pecsvarad@gmail.com

Telefon:

Zoltán
+36 72465141

Fax:

+36 72465025

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

www.pecsvarad.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Scriptnum Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
64694052

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Pécs

NUTS-kód:

HU231

Egyéb cím adatok:

Nagy Jenő Utca 16/1.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

pfeffer.zsolt@yahoo.com

Pfeffer
Telefon:

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

www.scriptnum.hu

7624

Ország:

Magyarország

Zsolt
+36 209362908

Fax:

+36 72210819

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
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:
45200000-9

Az orvosi ügyelet és a védőnői épület kivitelezése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat kivitelezési munkái az alábbiak szerint: hasznos alapterület 242,83 m2; kapcsolódó
szilárd burkolat kiépítése 733,54 m2; gépkocsi parkoló kiépítése 5 db. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses
feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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:
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vagy a teljesítés határideje:

Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 916 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A szerződés tárgyát egyetlen összefüggő építési beruházás képezi, a munkafolyamatok egymásra épülnek, több kivitelező párhuzamos
munkavégzése nem lenne megvalósítható.

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

Az orvosi ügyelet és a védőnői épület kivitelezése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
09331000-8
45215100-8
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya
A teljesítés helye:

Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 916 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat kivitelezési munkái az alábbiak szerint: hasznos alapterület 242,83 m2; kapcsolódó
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szilárd burkolat kiépítése 733,54 m2; gépkocsi parkoló kiépítése 5 db. A részletes követelményeket, illetve a szerződéses
feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(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

2. Az építési beruházás valamennyi
15
elemére kiterjedő jótállás (a
hibajelentési időszak) időtartama (
hónapok számában meghatározva, min.
12 hónap, max. 60 hónap)
3. A tetőtéri rétegrend hőszigetelő lemez 15
hővezetési tényezője (W/mK-ban
meghatározva, max. 0,04 W/mK)
4. A napelem rendszer inverterének
10
élettartama (évek számában
meghatározva, min. 12 év, maximum 20
év)
Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
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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:
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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)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Opciók leírása:

EKR000102362018

Nem

Nem

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-4.1.1-15-BA1-2016-00010

II.2.13) További információ:
A projekt címe: "Dr. Entz Béla Egészségügyi Központ alapellátásának fejlesztése"

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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki, illetőleg
amely a Kbt. 62. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
1. Az eljárásban előírt kizáró okok vonatkozásában – a kizáró okok fenn nem állásáról – az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján. 2. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Kbt. 67. § (4) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdés]. 3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja,
illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerinti igazolás csatolandó. 4. Az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is ellenőrzi [Kbt. 114. § (2) bekezdés]. 5. 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 [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Nyilatkozat csatolandó az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárás vagy nincs. 6. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az
eljárást megindító felhívás megküldésének napja. 7. Az öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-ában meghatározottak szerint lehetőség
van a gazdasági szereplő vonatkozásában fennálló meghatározott kizáró okok tekintetében az öntisztázásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
1. Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni
vállalkozók nyilvántartásába. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb
követelményt [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]. 2. Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha nem szerepel az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) bekezdésének megfelelően az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében [Étv. 39. § (7) bekezdés]. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, vagy ha nem
szerepel a letelepedése szerinti ország azon nyilvántartásában, illetve nem rendelkezik ezen országban előírt azon engedéllyel (
jogosítvánnyal, szervezeti, illetve kamarai tagsággal), amely a vállalkozói kivitelezői tevékenység folytatásához szükséges. Ebben az
esetben az Étv. 39. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség legkésőbb a szerződés megkötéséig teljesítendő (e kötelezettség teljesítése
és a teljesítés igazolása hiányában a szerződés nem köthető meg, továbbá ezen kötelezettségek bármelyikének elmulasztása a
szerződés megkötésétől való visszalépésnek tekintendő).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
1. Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók
nyilvántartásának adatai alapján [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés]. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 2. Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való
szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az Étv. 39. § (7) bekezdése szerinti szervezet által vezetett ingyenes elektronikus
adatbázisban. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén – kivéve, ha szerepel az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve az ingyenes elektronikus adatbázisban – a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásai szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. * * * Az előírt
igazolásokat az ajánlat részeként nem szükséges benyújtani, kizárólag a Kbt. 69. §-a szerint tett ajánlatkérői felhívás alapján kell
azokat benyújtani a megjelölt határidőn belül kivéve, ha ingyenes elektronikus adatbázis(ok)ból az adatok (igazolások) elérhetőek. Az
alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint csatolandó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az alkalmassági minimum követelmények:
-
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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
A közbeszerzési eljárásban – a Kbt. 115. § (1) bekezdés 2. mondata alapján – nem kerül sor műszaki és szakmai alkalmassági
követelmény előírására (a műszaki és szakmai alkalmasság körében az ajánlattevőknek nem kell iratokat benyújtaniuk).
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségek kerülnek
előírásra azzal, hogy a részletes feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet
tartalmazza: ‒ jótállás (ebben a körben értékelési részszempont került meghatározásra); ‒ késedelmi kötbér, amelynek mértéke: a
szerződésben rögzített teljes ellenszolgáltatás 0,5%-a / naptári nap; ‒ meghiúsulási kötbér: a szerződésben rögzített teljes
ellenszolgáltatás 15%-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg igénylésének lehetősége biztosított: a teljes, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékben [Kbt. 135. § (7
) bekezdés; Épköz. 30. § (1) bekezdése]. Részszámlázás lehetősége biztosított (3 db részszámla és 1 db végszámla). Az
ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján történik
utófinanszírozással. Fizetési határidő: 30 nap. Az ellenszolgáltatás kifizetése HUF-ban történik. További rendelkezések: Kbt. 135. § (1)(2) és (6) bekezdése, alvállalkozó(k) igénybevétele esetén – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően – a Kbt. 135. § (3) bekezdésére
tekintettel az Épköz. 32/A. §, illetve az Épköz. 32/B. §-a; a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja; az Épköz. 31. §.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Nem
Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Nem
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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

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:

2018.05.29.

10:00

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:
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(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2018.05.29.

12:00

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 közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Pfeffer Zsolt (lajstromszám: 00358,
e-mailcím: pfeffer.zsolt@yahoo.com; levelezési cím: 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 16/1.) 2. Az ajánlatban nem kell megjelölni az
alvállalkozó(k) által teljesítendő rész(eke)t, valamint nem kell megjelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(ka)t. Az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást nyújtó szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. A Kbt. 65. § (7) bekezdése
esetében a nemleges nyilatkozat is csatolandó. Az alvállalkozók tekintetében a Kbt. 138. § (3) bekezdés 2. mondatában foglalt
kötelezettség teljesítendő (a szerződés megkötésének időpontjában). 3. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben
különösen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (e felhívásban röviden: Kbt.), valamint a felhatalmazása (198. §)
alapján kiadott jogszabályok, különösen pedig az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (e felhívásban röviden:
Épköz.) előírásai az irányadóak. 4. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III. 1. 1). 5. A közbeszerzési
eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a közbeszerzési eljárás eredménytelensége körében az
Ajánlatkérő. 6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
részszempontonként 0-10 pont. (A legjobb tartalmi elem értéke 10 pont.) Az a módszer (módszerek), amellyel a ponthatárok
közötti pontszám megadásra kerül: Az értékelési módszer a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló útmutatójának 1.
számú melléklete (a továbbiakban: Melléklet) szerint az alábbiak szerint kerül meghatározásra: - Az 1. (ajánlati ár) és a 3. (
hőszigetelő tényező) értékelési részszempontok tekintetében a Melléklet A/1/b/ba) pontjában meghatározott fordított arányosítás
módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő. - A 2. (jótállás időtartama) és a 4. (inverter élettartama) értékelési részszempontok
tekintetében a Melléklet A/1/b/bb) pontjában meghatározott egyenes arányosítás módszerét (képletét) alkalmazza Ajánlatkérő. 7.
Az ajánlatkérő helyszíni bejárást (konzultációt) nem szervez. 8. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem
fenntartott. 9. Az Ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. 10. A közbeszerzési eljárás nem a Kbt.
53. § (5)-(6) bekezdése alapján került megindításra (azaz nem feltételes közbeszerzés). 11. A nyertes ajánlattevő(k) által
létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy tekintetében az ajánlatkérő a következő előírást fogalmazza meg: nem
követelmény, illetőleg gazdasági társaság (jogi személy) létrehozásának lehetőségét az Ajánlatkérő kizárja. 12. A további
részletes leírásokat (a jelen felhívásban nem részletezett további információkat), illetve a közbeszerzési eljárás eredményeként
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létrejövő kivitelezési szerződés tervezetét az elektronikus úton rendelkezésre bocsátott felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák (ekr.gov.hu).
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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