AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által fenntartott utak útburkolatának felújításához kapcsolódó kiegészítő építési beruházás kivitelezésére indított egyszerű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz
A)

AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON-, TELEFAXSZÁMA, E-MAIL CÍME:
Szervezet:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Cím:
5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
Telefon:
66/250-122
Telefax:
66/250-122
E-mail:
ketegyhaza@ketegyhaza.hu
Kapcsolattartó neve:
Kalcsó Istvánné polgármester

B)

A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 125. § (252. §) SZERINTI JOGCÍME:
A Kbt. 252. § (1) bek. e) pontja alapján a Kbt. 125. §. (3) bekezdés a) pontja szerint
a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás
teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági
okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől
vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéshez; az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések becsült öszszértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét.

C)

A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, ANNAK
BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI:
A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg ajánlattevő számára megküldésre került.

D)

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE:
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Kétegyháza
Nagyközség Önkormányzata által fenntartott utak útburkolatának felújításához kapcsolódó kiegészítő építési beruházás kivitelezése.
A Márki utcában 5.833 m2, az Úttörő utcában 9.800 m2, a Zrínyi utcában 3.100 m2 útfelületen 0/22 zúzottkő terítése, beépítése átlag 5,0 cm vastagságban a dokumentációban részletezettek szerint.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45.23.32.51-3;

E)

SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:
Vállalkozási szerződés

F)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
2011. 06. 30.

G)

TELJESÍTÉS HELYE:
5741 Kétegyháza, Úttörő-Zrínyi-Márki utcák

H)

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
a) A munkák finanszírozása a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával és az ajánlatkérő saját forrásából történik.
b) Az ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására lehetőséget nem biztosít. Számla a hiánypótlás nélküli műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be.
c) Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: EUR.
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d) A számla kifizetése az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számítva a Kbt 305. §-ban foglaltak szerint, átutalással történik a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek (a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet), valamint a mindenkori hatályos Támogatási
Szerződésnek megfelelően, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény)
Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.
I)

ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT:
Nem

J)

AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA:
Ajánlatkérő az ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja szerint bírálja el.

K)

KIZÁRÓ OKOK:
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrást
nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontja hatálya alá tartozik, valamint akinek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint nyilatkozniuk kell arról, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok velük szemben nem állnak fenn.

L)

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A 69. § (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK:
1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók alkalmatlanok, ha együttesen az elmúlt 2 évben (2008-2009) útépítési tevékenységre
vonatkozó nettó forgalmuk átlaga nem éri el a nettó 10.000.000,- Ft-ot
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 71. § (1) b) pont szerinti alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia
kell nyilatkozatukat az elmúlt 2 évi (2008-2009) útépítési tevékenységre vonatkozó nettó forgalmukról.
2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Ha az elmúlt 2 évben (2008-2009) az átlagos statisztikai állományi létszámuk nem éri el a 8 főt.
Igazolási mód:
Nyilatkozatának csatolása az elmúlt 2 évre (2008-2009) vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról.

M)

A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerint teljes körben biztosítja.

N)

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2011. május 26. 10:00 óra

O)

AJÁNLATTÉTEL BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 1. emelet 1. sz. ajtó
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P)

AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
magyar

Q)

AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK
helye:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 1. emelet 1. sz. ajtó
időpontja: 2011. május 26. 10:00 óra

R)

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK:
A Kbt. 80. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint

S)

A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE, SZABÁLYAI:
a) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően érvényes ajánlattevővel egy fordulóban
tárgyal.
b) A tárgyalás során Ajánlattevőnek lehetősége van ajánlata bírálati szempontok szerinti tartalmi elemének a Bíráló Bizottság előtt történő módosítására.
c) A korábbi ajánlathoz képest Ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlat tehető.
d) Az ajánlat jegyzőkönyvben történő rögzítésével ajánlati kötöttség jön létre.
e) Az ajánlati kötöttség a szerződéskötés időpontjáig tart.
f) Amennyiben a tárgyaláson Ajánlattevő nem jelenik meg, illetve meghatalmazott útján sem képviselteti magát, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő benyújtott ajánlatát tekinti érvényben levőnek.
g) Ajánlatkérő ezt követően az ajánlatot további tárgyalás nélkül elbírálja.

T)

ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA ÉS HELYE:
időpontja: 2011. május 27. 10:30 óra
helye:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 1. emelet 1. sz. ajtó

U)

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS IDŐPONTJA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
Eredményhirdetés időpontja:
2011. május 27. 11:00 óra
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. június 6.

V)

EGYÉB FELTÉTELEK:
a) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljáráshoz dokumentációt állított össze.
b) Ajánlattevő a Kbt. 56. §-a alapján – kizárólag írásban – kiegészítő információt kérhetnek Ajánlatkérőtől.
c) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell
a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltakra,
a KKVtv. szerinti besorolásról.
a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra,
a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakra,
arról, hogy rendelkezik-e kivitelezéshez kapcsolódó felelősségbiztosítással, illetve ha nem, szándéknyilatkozatot ennek megkötésére vonatkozóan.
d) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (a nettó vállalkozási díj 1 %-a/nap), teljes körű jótállás (48 hónap)
e) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek
kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen címen nem tehető kötelessé ezen költségek megtérítésével
kapcsolatban.
f) Az ajánlatokat aláírva, zárt borítékban, a borítékon " HURO/0802/049_AF-útfelújítás" megjelöléssel, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani.
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g) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdés alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban, a Közbeszerzések Tanácsa által minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
h) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény. előírásai szerint kell eljárni.
W)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:
2011. május 23.
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