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

Kunadacs Község Önkormányzata

EKRSZ_
50373497

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kunadacs

HU331

NUTS-kód:

6097

Ország:

Farkas

Kapcsolattartó személy:
kunadacs.ph@tanet.hu

Telefon:

Ildikó
+36 76558131

Fax:

+36 7642057

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

http://www.kunadacs.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
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Magyarország

Rákóczi Utca 2

Egyéb cím adatok:

E-mail:

Postai irányítószám:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:

„Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda felújítási munkái”

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Vállalkozási szerződés a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai felújítási munkálatainak kivitelezésére a TOP-3.2.1-16BK1-2017-00047 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében az alábbiak
szerint: 1. Akadálymentesítés 2. Homlokzati nyílászárók cseréje 3. Homlokzati falak hőszigetelése 4. Padlásfödém hőszigetelése
5. Fűtés korszerűsítés 6. Napelemek telepítése 7. Belső bővítés végfal kiváltásával 8. Azbesztmentesítés 2. rész: Vállalkozási
szerződés a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda felújítási munkálatainak kivitelezésére az EFOP-3.9.2-16-2017-00007 azonosító számú
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” elnevezésű projekt és a 351660 azonosító
számú „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű projekt keretében az alábbiak szerint: 1.Óvodai konyha
felújítása 2. Óvodai mosdók felújítása
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:

180

vagy a teljesítés határideje:

6097 Kunadacs, Petőfi S. u. 3. (194. hrsz)

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - „Igazgyöngy Óvoda energetikai felújítási munkái”

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

6097 Kunadacs, Petőfi S. u. 3. (194. hrsz)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Vállalkozási szerződés a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda energetikai felújítási munkálatainak kivitelezésére a TOP-3.2.1-16BK1-2017-00047 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében az alábbiak
szerint: 1. Akadálymentesítés 2. Homlokzati nyílászárók cseréje 3. Homlokzati falak hőszigetelése 4. Padlásfödém hőszigetelése
5. Fűtés korszerűsítés 6. Napelemek telepítése 7. Belső bővítés végfal kiváltásával 8. Azbesztmentesítés Ajánlatkérő a részletes
műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részeként külön dokumentumban bocsátja rendelkezésre.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:
Megnevezés

Igen

Igen
Súlyszám / Jelentések

2.1. Az esetlegesen keletkező veszélyes 10
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő
edényzet helyszínen tartása (igen/nem)

2.2. Építés közben keletkezett
10
hulladékok megfelelő kezeléséért felelős
személy kijelölése (igen/nem)

3. Jótállás időtartama (hónapban) (
minimum 36, maximum 60 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

10

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

180

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)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Opciók leírása:

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00047

II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást az 1. ajánlati rész vonatkozásában a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései alapján feltételesen
indította meg, erre tekintettel az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele
Ajánlatkérő műszaki tartalom változással érintett támogatásra irányuló igényének, támogató szervezet általi elfogadása.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - „Igazgyöngy Óvoda felújítási munkái”

Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

6097 Kunadacs, Petőfi S. u. 3. (194. hrsz)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda felújítási munkálatainak kivitelezésére az EFOP-3.9.2-16-2017-00007
azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” elnevezésű projekt és a
351660 azonosító számú „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű projekt keretében az alábbiak szerint:
Óvodai konyha felújítása: Az építtető által megfogalmazott alap igények: • Meglévő épület konyha szekciójának homlokzati
nyílászáró cseréi • Az épület konyha szekciójához tartozó határoló homlokzati falak utólagos hőszigetelése • Az épület befoglaló
méretei ne változzanak, csak a + 15 cm hőszigetelés méretével • Homlokzati megjelenés környezeti állapot megtartása •
Meglévő acélszerk. előtetők visszaépítése hőszigetelés után • A rendeltetéshez szükséges min. komfort biztosítása • Korszerűbb
fűtési lehetőségek kialakítása, zárt égésterű kombi falikazán alkalmazásával • A kedvező tájolású tetőn napkollektorok
elhelyezése, rendszer kiépítése Egyéb elvárások: • A beruházó által megadott anyagi kereten belüli megvalósíthatóság. • Tételes
költségvetési-költségbecslési kiírás készítése • Egy min 200-250 l. melegvíz tároló telepítése • Meglévő fűtőtestek cseréje,
rendszer felújítása Hőszigetelés: Az érintett határroló főfalak homlokzati hőszigetelése 15 cm vtg. AUSTROTHERM EPS
hőszigetelő táblákkal az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően színvakolat zárással. A felületet előzetesen át kell vizsgálni és a
hibás, vagy feltáskásodott felületeket el kell távolítani. A hőszigetelés, megfelelő fogadó felület kialakítását követően helyezhető
el. A meglévő födémszerkezetre 2 rtg.-ben telepített 10+15 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés készül, a tervdokumentációban
bemutatott kialakítás szerint. Fűtési rendszer felújítása: A jelenlegi fűtőtestek és csővezeték hálózat elbontását követően új
rendszer kiépítése tervezett, mely biztosítja a konyha energiatakarékosabb, környezet kímélőbb és főleg hatékonyabb fűtési
igényét. Beépítésre kerül 1 db Viessmann Vitodens 100-W tip 19.00 Kw teljesítményű zárt égésterű kondenzációs fali gázkazán,
a szükséges kiegészítő elemeivel. A készülék gázellátása a meglévő méretlen gázvezetékről történő leágazással biztosítható. Az
égéstermék elvezető szerelvényt tetőn kívüli kialakításban az ide vonatkozó előírássoknak megfelelően kell kiépíteni, 60/100 mm
átmérővel cca. 3.00 m hosszban. A jelenlegei hagyományos gyenge hatásfokú hőleadó berendezési tárgyakat korszerű jó
hatásfokú Vogel Noot tip. acéllemez lapradiátorok váltják fel. A használati melegvíz biztosítás kiegészítésére ill. a rezsi költségek
csökkentése, környezetterhelés csökkentése érdekében 2 db SVK tip. sík kollektor is felszerelésre kerül az épület kedvezőbb
DK-i tetősíkjára a rendszer összes elemének beépítésével. Nyílászárók: A jelenlegi hagyományos fa és acélszerkezetű
nyílászárókat, részben méretváltással új műanyag kivitelű korszerű hőszigetelt üvegezésű és tokrendszerű nyílászárók váltják fel.
Beépítés az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően. A fent leírt munkálatok elvégzését követően a konyha szekció
használhatóbb, energiatakarékosabb, korszerűbb és megfelelően, akár mozgásában korlátozott személy részére is
rendeltetésének megfelelően, megközelíthető, használható. Az óvodai konyha felújításához a tervek rendelkezésre állnak, melyek
a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre állnak. Óvodai mosdók felújítása: WC csészék+öblítő tartályok +
kiegészítő szerelvények cseréje 7 db. Alföldi kézmosók (6 db) + csaptelepek+ lefolyók+ kiegészítő szerelvények cseréje.
Horganyzott csővezeték átalakítása, termosztatikus vízkeverő szelep beépítése 1 db. Ajánlatkérő a részletes műszaki tartalmat a
közbeszerzési dokumentumok részeként külön dokumentumban bocsátja rendelkezésre.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

2.1. Az esetlegesen keletkező veszélyes 10
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő
edényzet helyszínen tartása (igen/nem)

2.2. Építés közben keletkezett
10
hulladékok megfelelő kezeléséért felelős
személy kijelölése (igen/nem)

3. Jótállás időtartama (hónapban) (
minimum 36, maximum 60 hónap)

Költség kritérium:
Megnevezés

10

Nem
Súlyszám / Jelentések

Ár kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

60

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)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Opciók leírása:

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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-3.9.2-16-2017-00007

II.2.13) További információ:
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 1. rész: 180 nap 2. rész: 60 nap

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, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó

lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése
alapján a kizáró okokra 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. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy
a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Az ajánlatkérő a
Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. §
(1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 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.
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:

Az alkalmassági minimum követelmények:

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
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági követelményeket.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20
%-ának megfelelő összegű Jótállás:a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap Jótállási biztosíték: az - ÁFA nélkül
számított - ellenszolgáltatás 4 % -a Előleg-visszafizetési biztosíték: nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés teljesítéséhez előleg
igénylésére jogosult. Amennyiben Ajánlattevő előleget vesz igénybe, köteles az igényelt előleg mértékével megegyező mértékű
előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint. Ajánlattevő által választott formában
nyújtott előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia. A fizetési feltételek
további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést
követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül sor. Abban az
esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a 32/B. §ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére. A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletnek megfelelően
történik. 1. rész: Ajánlatkérő 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 4 (négy) darab számla, azaz 3 (három) részszámla és 1 (egy)
végszámla benyújtására ad lehetőséget. 2. rész: Ajánlatkérő 1 (egy) darab előlegszámla 1 (egy) darab részszámla és 1 (egy) darab
végszámla benyújtására ad lehetőséget

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

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

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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
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:

2018.08.22.

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:

2018.08.22.

V. szakasz Kiegészítő információk

13:00

óra/perc

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. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 20.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes
körű építési-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig
terjedő fedezetet nyújtó teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 2. Ajánlattevőnek, és adott esetben
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: az ajánlatot aláíró
(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját külföldi illetőségű ajánlattevő
esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); 3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell
ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 4.Ajánlattevőnek a 424/2017 (XII.19.)
Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 5.
Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (
részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a
nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges. 6.Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint
nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésére
bocsátásáról. 7.1. rész tekintetében: Ajánlattevőnek az eljárás szakaszában az ajánlati ár kialakítása során szem előtt kell tartani,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16 azonosító számú projekt keretében
valósul meg, így a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni a TOP-3.2.1-16 felhívás alapján: Fajlagos beruházási
költség-korlátok: Az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, külső
nyílászárók cseréjével elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem
haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket. A tervezett megtakarítás: 285,94 GJ . Napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a
beruházás-részre igényelt támogatás nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget.
Projektünkben ez az érték 450.000 Ft/kW (teljesítmény 8,99 kW, költség nettó 4.045.500 Ft). A támogatási kérelem tartalmaz a
felhívás 3.4.1.1 22) pontjában foglalt tevékenységet, és a felhívásnak megfelelően a teljes beruházásra vonatkozóan a pénzügyi
belső megtérülési ráta (BMR) -4 % feletti. 8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás I. része
feltételesen [vö. Kbt. 53. § (6) bekezdése] kerül megindításra. 9.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak
szerint biztosítja. 10. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a
Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

