Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési
címe:
Bóly Város Önkormányzata
7754 Bóly
Rákóczi u. 3.
tel: 69/368-900, 69/869-405
fax: 69/869-440
Kapcsolattartó: Hárs József polgármester
email: hivatal@boly.hu
A közbeszerzési eljárás fajtája, jogcíme:
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) a) pontja alapján
Közbeszerzés tárgya:
Bólyi távolsági autóbusz állomás bontási és új buszváró építési munkái
A közbeszerzés mennyisége, közbeszerzési műszaki leírása, illetőleg a minőségi
követelmények, teljesítménykövetelmények:
Meglévő
hagyományos
szerkezetű
épület
elbontása.
Földszint
kialakítású
új,
vasbeton/falazott ill. acél és üveg szerkezetű épület építése. Esővédő előtetőkkel, a
buszállomás szigetének környezetrendezésével.
Mohács Város Jegyzője 14031-9/2009 számú jogerős építési engedély, mely a 285-2/2012
számú határozattal meghosszabbításra került és 285-13/2012 számon módosításra került:
bontás: nettó alapterület: 79,4 m2
építés: nettó alapterülete: 48,76 m2
földszint: váró 35,64 m2, mozgáskorlátozott WC: 5,41m2, tároló: 2,41 m2, férfi WC:
5,30 m2
szükséges közmű ellátások, bútorzat és telken belüli kertészeti munkák
A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: szerződéskötéstől számított 3
hónap

Szerződést biztosító mellékötelezettségek
Jótállás 36 hónap, Késedelmi kötbér 30.000.- Ft /nap, meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati
ár 30%-a. Előleg igénylése esetén előlegvisszafizetési biztosíték az előleggel megegyező
mértékben.
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A teljesítés helye: Bóly 742/1 hrsz (7754 Bóly, Erzsébet tér)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozás a vonatkozó
jogszabályokra:
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő (megrendelő) önkormányzat fizeti meg utófinanszírozás
keretében, 5% előleg igénylésére van lehetőség, melynek kifizetésére legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. A vállalkozó egy darab 50%-os
teljesítésarányos részszámla benyújtására jogosult, az előleg elszámolása a végszámlánál
történik. A tevékenységre a fordított ÁFA szabályai vonatkoznak.
Mivel a beruházás Európai uniós támogatásból valósul meg, a 281/2006.Kormányrendeletet
is alkalmazni kell.

Az ajánlatok bírálati szempontja:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási mód:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolási mód:
1. az előző legfeljebb három évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési
tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolási mód:
1. az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb
magasépítési beruházásainak ismertetése és igazolása legalább a következő adatok
megadásával:
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább az elvégzett munka tárgyát
és főbb műszaki paramétereit, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
-

az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 évre (2009, 2010, 2011.)
vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés munkák) általános forgalmi
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adó nélkül számított árbevétele az elmúlt 3 évben összesen nem éri el a nettó
40.000.000 Ft értéket.
Amennyiben az ajánlattevő 3 évnél nem régebben alakult, úgy a közbeszerzés tárgya
szerinti (magasépítés munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a
megalakulásától kezdve összesen nem éri el a nettó 25 millió Ft értéket.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
illetve azon, az gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő,
ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás
vonatkozó
pontjának
megjelölésével
azon
alkalmassági
követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő
esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége
esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
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a) az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 5 évben összesen nem
rendelkezik legalább 1 db, az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint igazolt referenciával:
magasépítési munka új épület építésére vagy felújításra minimum nettó 25.000.000
Ft értékben

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a
következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni
és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az
ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a
szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely
lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés
teljesítése során.

A hiánypótlás:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § szerint biztosítja.

Az ajánlattételi határidő:
2012. 08. 08. 9.30 óra.
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Az ajánlat benyújtásának címe:
Bóly Város Önkormányzata
Rákóczi Ferenc utca 3. I. emelet 9. iroda (Titkárság)

Az ajánlattétel nyelvét (nyelveit): Az ajánlattétel nyelve magyar.

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
Ajánlatkérő székhelyén, 2012. 08. 08. 9.30 óra.

A tárgyalás lefolytatásának menete
szabályai, az első tárgyalás időpontja:

és az ajánlatkérő által előírt

alapvető

Az első tárgyalás időpontja: 2012. 08. 14. 10.00 óra.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy, szükség esetén több fordulóban, együttesen tárgyal az
ajánlati árról és szükség szerint a szerződéses feltételekről.
Az összegzés megküldésének tervezett időpontja
2012. 08. 17.

A szerződéskötés tervezett időpontja:
összegzés megküldését követő 10. napon. - 2012. 08. 27.

Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja:
2012. 07. 18.

Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:
Az eljárásban részajánlatot, alternatív ajánlatot nem lehet tenni.

Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 122. § (9) bekezdését:
Ajánlatkérő nem alkalmazza.

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
Kizáró okok:
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a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés
a-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő a Kbt 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll

A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)
pontját a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozónak és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 57. § (1) a-d) pontjai hatálya alá.
Ajánlattevő a Kbt 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén,
az ajánlathoz, csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
További információk:
1. Ajánlatkérő ajánlatkérési dokumentációt bocsát ajánlattevők rendelkezésére, mely
jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül. A dokumentáció másra
nem ruházható át és nem tehető közzé. Ajánlatkérő igény esetén a dokumentációt
elektronikusan is megküldi azzal, hogy eltérés esetén a nyomtatott formátum
tartalma az irányadó.
2. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
3. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját
megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60
napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig
fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az
értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes
ajánlattevő és - a Kbt 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb
ajánlatot
tett
ajánlattevő
ajánlati
kötöttsége
további
harminc
nappal
meghosszabbodik.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. §
(3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá az előleg igényléséről és az
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előlegvisszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126.§ 5) bekezdése
szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges
nyilatkozatot is kérjük csatolni.
5. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
6. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell
kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő konzorciumi tagot
meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk.
7.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.

8.

Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló
személy aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában
működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az
ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy
egyszerű másolati példányát.
Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel
kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit
bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási
szerződést, átalakulási cégiratokat.

9.

A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás
során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az
Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az
ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és
tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy
szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani.
Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást
is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg
idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell
nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt
dokumentumnak, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a téves
vagy hibás fordítás miatt Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárásból kizárhatja (Kbt
56.§ (1) bekezdés j) pont).
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat
hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és
végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT

7

rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az
irányadóak.
10. Az ajánlatot 1 db eredeti és 2 db másolati példányban kell benyújtani. A 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében az Ajánlatkérő előírja, hogy az
Ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek ajánlatukat egy elektronikus példányban, egy
vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani.
Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető
formátumban (.tif, vagy .jpeg, de lehetőség szerint .pdf) kell tartalmaznia lehetőség
szerint egy file-ban.
11. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év
fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni.
12. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania
jelen felhívás szerinti előlegvisszafizetési biztosítékot a dokumentációban szereplő
feltételek szerint. Az előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az
előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele.
13. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e
törvényből más nem következik – írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 69869-440) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy
terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon
továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért személyes átvétel szükséges. A
személyes átadás-átvétel minden esetben Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban
megjelölt címen történik.
14. A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a
szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum
20.000.000.-Ft/év és 5.000.000.-Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás terjedelmére
vonatkozó előírásokat a szerződéses feltételek tartalmazzák.
15. Ajánlatkérő a beszerzést EU támogatásból valósítja meg. A projekt megnevezése és
száma: „Bóly történelmi városközpont megújulása” DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0002
16. Ajánlatot az tehet, akit az ajánlattevő az adott rész tekintetében ajánlattételre
felkért, ez azonban nem zárja ki a közös ajánlattétel lehetőségét.
Bóly, 2012. július 18.

………………………………………………..
Hárs József polgármester
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