ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000517902018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Varbó Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

„Külterületi helyi közutak fejlesztése"

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Varbó Község Önkormányzata

EKRSZ_
71223980

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Varbó

NUTS-kód:

HU311

3778

Ország:

Magyarország

Hősök Tere 1.

Egyéb cím adatok:

Üveges

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

varboph@t-online.hu

Telefon:

Géza
+36 48521008

Fax:

+36 48521008

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

www.varbo.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Union Practice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

EKRSZ_
99461175

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Miskolc

NUTS-kód:

HU311

Egyéb cím adatok:

Kárpitos Utca 28

Kapcsolattartó személy:

Dr.

Kormos

kormos.sandor@gmail.com

Telefon:

E-mail:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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www.varbo.hu

Postai irányítószám:

3516

Ország:

Sándor
+36 46322490

Fax:

Magyarország

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
Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység
Önkormányzati tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45233120-6

„Külterületi helyi közutak fejlesztése"

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Föld- és zúzottkő burkolatú külterületi utak (Szemere utca, Farkas utca) szilárd burkolattal történő ellátása az alábbiak szerint: Az
érintett területeken jelenleg föld- és zúzottkő burkolatú utak találhatóak. Az utak mellett meglévő útárkok vannak. Az utak alatt és
mellett meglévő közművek (víz, szennyvíz, gáz) található, míg az utak mellett elektromos légvezeték van, oszlopokkal. A meglévő utak
szélessége eltérő. A Szemere utca burkolatszélessége 3,0 – 3,5 – 4,0 m között változik. A Farkas utca burkolatszélessége 3,0 – 3,5 – 4,0
m között változik. A Szemere utcában az út vonalvezetése követi a meglévő út nyomvonalát, illetve a Farkas utcában az út
vonalvezetése követi a meglévő út nyomvonalát. A pályaszerkezetek alatt a megkívánt tömörség fok a földmunka felső 0,5 m vastag
rétegében két részre bontható, ahol az alsó 20 cm-es zónában 90 %-os, a felső 30 cm-es zónában (védőrétegben) 95-os tömörséget kell
elérni. Az elvárt teherbírást alapvetően E2 = 50 MN/m2 értékben írjuk elő.
(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:

120

vagy a teljesítés határideje:

3778 Varbó, Szeremre B. utca., Hrsz.: 091. 3778 Varbó, Farkas utca, Hrsz.: 2857.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Zúzottkő burkolatú utcák szilárd burkolattal történő megépítése műszakilag illetve funkcionálisan egységet képez, erre való tekintettel
nem indokolt az eljárás részekre bontása.

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

„Külterületi helyi közutak fejlesztése"

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
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45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

3778 Varbó, Szeremre B. utca., Hrsz.: 091. 3778 Varbó, Farkas utca, Hrsz.: 2857.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Föld- és zúzottkő burkolatú külterületi utak (Szemere utca, Farkas utca) szilárd burkolattal történő ellátása az alábbiak szerint: Az
érintett területeken jelenleg föld- és zúzottkő burkolatú utak találhatóak. Az utak mellett meglévő útárkok vannak. Az utak alatt és
mellett meglévő közművek (víz, szennyvíz, gáz) található, míg az utak mellett elektromos légvezeték van, oszlopokkal. A meglévő utak
szélessége eltérő. A Szemere utca burkolatszélessége 3,0 – 3,5 – 4,0 m között változik. A Farkas utca burkolatszélessége 3,0 – 3,5 – 4,0
m között változik. A Szemere utcában az út vonalvezetése követi a meglévő út nyomvonalát. - 36,5 m egyenes - 63,4 m egyenes - 32,9
m egyenes - R= 10 m, Ih= 15,2 m - 64,3 m egyenes -- teljes hossz: 212,3 fm A Farkas utcában az út vonalvezetése követi a meglévő út
nyomvonalát. - 41,2 m egyenes - 57,9 m egyenes - R= 200 m, Ih= 13,9 m - 15,1 m egyenes - R= 200 m, Ih= 32,9 m - 38,2 m egyenes R= 200 m, Ih= 42 m - 20,8 m egyenes - R= 200 m, Ih= 9,7 m - 30,8 m egyenes - R= 200 m, Ih= 4,7 m - 62,1 m egyenes - R= 200 m, Ih
= 8,9 m - 42,8 m egyenes -- teljes hossz: 421 fm Pályaszerkezetek Aszfalt burkolat (útépítés): 4 cm AC-11 kopóréteg 7 cm AC-22
kopóréteg 20 cm CKT alap 20 cm homokos-kavics alapréteg 51 cm össz pályaszerkezet vastagság A pályaszerkezetek alatt a
megkívánt tömörség fok a földmunka felső 0,5 m vastag rétegében két részre bontható, ahol az alsó 20 cm-es zónában 90 %-os, a felső
30 cm-es zónában (védőrétegben) 95-os tömörséget kell elérni. Az elvárt teherbírást alapvetően E2 = 50 MN/m2 értékben írjuk elő.
(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

Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági
15
kritériumhoz képest (hónapokban) [0-48 további hónap intervallumban értékelve]

Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől 15
számítottan, órákban kifejezve (legalább 3, legfeljebb 24 óra)

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói 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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

120

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:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

II.2.13) További információ:
A munka ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati forrásból illetve saját forrásból
kívánja megoldani.

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, akinek a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai tekintetében meghatározott feltételek valamelyike megvalósul.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 67.§ (1) bekezdés, Kbt. 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) – (2) bekezdései szerint. Az
ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt 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. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 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 ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1)
bek. b) pontjában foglalt kizárási okra. Öntisztázás: ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseiben előírtakra.
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:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1: az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a
következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező
időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ és 25.§ (2) bekezdés
szerint] Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a Kbt. 115. §-a alapján jár el, a 21. § (2) bekezdésében
foglalt igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt
alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.] M2: a
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szakembernek a megnevezése, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése. Igazolásként aláírt önéletrajzot, a végzettséget/
képzettséget igazoló okirat másolatát és rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot kell csatolni. A szakmai tapasztalat
igazolására az önéletrajz szolgál, amelyből világosan ki kell derülnie, hogy a szakember milyen beruházásokban, mennyi hónap
gyakorlatot szerzett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek birtokában a szükséges szakmai gyakorlatok feletti
időtartammal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a beruházások kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal. A párhuzamosan
megszerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Amennyiben a szakember már rendelkezik a
jogosultsággal, abban az esetben is szükséges az önéletrajz csatolása. Ajánlatkérő kifejezetten és kizárólag az alkalmasság körében
megnevezett szakembereket veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlatkérő a végzettséget ellenőrzi a Kbt. 69.§ (11) bekezdése
alapján. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja szerint].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik M1: Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben
összesen (egy vagy több szerződésből származó), legalább 400 fm hosszúságban megvalósított, szerződésszerűen teljesített, zúzottkő
burkolatú utak szilárd burkolattal való ellátására vonatkozó, referencia munkákkal. M2: ha nem rendelkezik a feladat megvalósítását
szakmailag irányító 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-M kategóriás felelős műszaki vezetőre vonatkozó
feltételeknek megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakemberrel. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásához. a
Kormányrendelet szerinti jogosultság megszerzéséhez, képesítési minimum feltételek alapján előírt szakmai gyakorlat meglétét írja elő
.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér - teljesítési véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó vállalkozási ár 0,5 %-a/késedelmes nap késedelmi kötbért
köteles fizetni vállalkozó a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó határidő és tényleges teljesítési időpont (
műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. - mértéke összesen legfeljebb a nettó vállalkozási ár 10 %-a - a
késedelmi kötbér maximuma 20 nap - 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
Meghiúsulási kötbér - mértéke a meghiúsult munkarész nettó értékének 10 %-a, mely azonban összesen nem lehet több, mint a nettó
teljes vállalkozói ár 10 %-a - vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a
Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén Jótállás 36
hónap, kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 135.§ (1)-(3)és(6)-(7) bek-ben, meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem, vagy ezektől
eltérően állapodtak meg. AK előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (7) bek és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bek
alapján 5%-os mértékben. Az előleg számításának alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. AK a Kbt. 135. § (
7) bekezdésében foglalt előleget az AT kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni egy
összegben. AT a kapott előleggel a 4. részszámlában számol el. AK részszámlázási lehetőséget biztosít összesen 4 (négy) alkalommal
egyenlő 25%-os részletekben. Számlák befogadására teljesítési igazolás benyújtását követően van mód. AK a vállalkozási díjat az
igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:42.§ - 6:46.§-a szerint, a Kbt. 135. §, ill. a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 19.
pontja szerint teljesíti. Ak előírja a Kbt. 136.§ban foglaltakat.

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
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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:

2018.09.04

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:

2018.09.04

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./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat. 2./ Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. 3./ A legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának
értékelési szempontja esetén a módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az 1. és 3. értékelési
részszempont esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempontok esetében ajánlatkérő az egyenes
arányosítás.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.08.16
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