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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Építési beruházás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Zselicszentpál Községi Önkormányzat
Postai cím:
7474 Zselicszentpál, Fő utca 42., Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Zselicszentpál Községi Önkormányzat
Telefon:
+36 (82) 574-010
E-mail:
zselicszentpal@freemail.hu
Fax:
+36 (82) 373-076
Internetcím:
www.zselicszenpal.hu
További információ a következő címen szerezhető be
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
X Egyéb
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók
is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
X Egyéb
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
X Egyéb
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Regionális/helyi szintű
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Általános közszolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:

igen X nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Többfunkciós szolgáltatóközpont kialakítása Zselicszentpálon
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye:
7474 Zselicszentpál, Kossuth Lajos utca 21. Hrsz.: 24/3.
NUTS-kód HU23204
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II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
Az Ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk Nem releváns
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási szerződés
Többfunkciós szolgáltatóközpont kialakítására Zselicszentpálon
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy
45.21.13.50-7
További tárgy(ak)
45.00.00.00-7
45.11.00.00-1
45.26.21.00-2
45.26.22.10-6
45.22.38.00-4
45.33.20.00-3
45.26.23.00-4
45.26.25.00-6
45.26.26.10-0
45.26.12.21-9
45.26.13.00-7
45.41.00.00-4
45.43.21.30-4
45.42.10.00-4
45.42.11.40-7
45.42.11.60-3
45.42.20.00-1
45.44.21.00-8
45.32.00.00-6
45.24.71.10-4
45.31.00.00-3
45.33.00.00-9
45.33.10.00-6
45.35.00.00-5
45.30.00.00-0
45.33.20.00-3
45.42.11.53-1

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel
Az Ajánlatkérő a részajánlatot nem fogad el
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):
igen X nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Meglévő közösségi épület (7474 Zselicszentpál, Kossuth Lajos utca 21. Hrsz: 24/3) felújítása, többfunkciós
szolgáltatóközpont kialakítása.
Meglévő épület felújítása és korszerűsítése 101,77 m2 hasznos alapterületen, a szükséges
infrastruktúrafejlesztéssel együtt. A felújítás a meglévő épületgépészeti és villamos rendszert is érinti. A részletes
műszaki tartalom a dokumentációban kerül ismertetésre.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek
meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlatkérő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások
alkalmazására a Kbt. 123. § (7) bekezdésében rögzített rendelkezések betartása mellett. Az egyenértékűség
megállapítása vonatkozásában a vállalkozót vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Felek egyenértékű
teljesítésnek tekintik azon megoldásokat, amelyek a dokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és
működésük során azonos biztonságot nyújtanak, és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott
megoldásoknak a hatályos OTÉK-nak meg kell felelniük. A vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott műszaki
megoldások vonatkozásában szükség esetén saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek hozzájárulások
beszerzésére.
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Becsült érték áfa nélkül: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció):
igen
X nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
igen
X nem
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad
Kezdés
2014. október 13.
Befejezés
2014. december 15.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A jótállás időtartama: 18 hónap
Késedelmes teljesítés esetén Ajánlattevő köteles késedelmi kötbért fizetni Ajánlatkérő részére, melynek mértéke
a szerződéses nettó összeg 0,33%-a/nap. A kötbér a késedelmes végteljesítésre vonatkozik, és a kötbérszámítás
alapja a végteljesítéssel érintett késedelmes nettó összeg.
A kötbér összegét a számla végösszegéből kell levonni, tehát a nyertes Ajánlattevő a végszámlát a kötbér
összegével csökkentve nyújtja be. A késedelmi kötbér maximális értéke a nettó vállalkozói ár 5 %-a.
A szerződés teljesítésének elmaradása esetén Ajánlattevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő
részére, melynek mértéke a meghiúsulás tényének megállapításáig kifizetett összeg 5 %-a. A szerződést
különösen akkor tekintik a szerződő felek meghiúsultnak, azaz Ajánlatkérő akkor jogosult a szerződést
felmondani meghiúsulási kötbér érvényesítésével, amennyiben az Ajánlattevő késedelme eléri a 15 naptári napot.
Ajánlattevő köteles a jótállás kezdéséig, a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5 % ának megfelelő jótállási biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosítékot a Kbt. 126.
§ (6) bekezdése a) pontjában írott valamely biztosítéki formában kell nyújtani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet
Számlázás: Az Ajánlatkérő 1 db részszámlát (50%-os készültség esetén) és 1 db végszámlát (100%-os
készültségnél) fogad be és teljesít.
Az Ajánlatkérő Európai Uniós forrásból fog rendelkezni a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A
finanszírozás – utófinanszírozási rend szerint – Európai Uniós támogatásból valósul meg. A finanszírozás és a
számlák kiegyenlítése a
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről
rendeletekben valamint a

-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 120/2014. (VII.22) számú közleménye az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
jogszabályokban előírtakkal összhangban történik.
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A nyertes Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően jogosult számla
kiállítására. (Ajánlatkérő és műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján).
A számlákhoz csatolni kell a szükséges dokumentumokat:
A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet és az MVH előírásainak megfelelő Felmérési napló (Melyben
fel kell tűntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGY szerinti MVH kódját.)
A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő Építési napló (Melyben a
naplóbejegyzések mellett fel kell tűntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGY szerinti MVH kódját.)
Számlarészletező (Melyben fel kell tűntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGY szerinti MVH kódját.)
Minőségi/Műszaki megfelelőségi Tanúsítványok, Szállítói Teljesítmény-nyilatkozatok a felhasznált,
beépített építési alapanyagokról
Szállítólevél, vagy nyilatkozat a beépítésre kerülő anyagok Ajánlattevő általi helyszínre szállításról
Felelős műszaki vezető nyilatkozata
Ajánlatkérő a vételárat a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) XX. Fejezetében foglalt szabályok szerint (szerződő hatóságnak nem minősülő
vállalkozással kötött szerződése esetén kifejezetten a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint) és
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki, utólag, az érintett
rész teljesítését követően kiállított számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő, 30 napos fizetési
határidővel teljesíti.
A díjkifizetésnél figyelembe kell venni az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. §-a szerinti szabályokat.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
III.1.4) Egyéb különleges feltételek
igen X nem
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Az ajánlattevő a Kbt. 122.§ (1) bekezdése alapján nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról, 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 ajánlattevő a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ (1)-(2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi
keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (egyszerű
másolatban) az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó lezárt üzleti évre és az azt megelőző üzleti évre
vonatkozóan.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és amennyiben az ajánlatkérő által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges
figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontjában, 14.§ (3) bekezdésében
foglaltakra.
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Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése alapján elfogadja a fenti igazolási mód helyett
ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó
alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bek-e alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban, azon alkalmassági követelmény (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást 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 alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely utolsó két vizsgált lezárt üzleti évében saját, vagy jogelődje mérleg
szerinti eredménye negatív.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§-ában és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet II. fejezetében
foglaltak szerint kell eljárni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás
megküldésének a napjától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb építési beruházásainak
ismertetése. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján is igazolható, a szerződést kötő
másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka megnevezését, az
ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét és helyét, a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét
(telefonszám és/vagy e-mail cím), nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes
(összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági
követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt,
az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17. § (6) bekezdése alapján elfogadja a fenti igazolási mód
helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt referenciára vonatkozó
alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bek-e alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására is támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban, azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
2.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségének és képzettségének ismertetését.
A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget, szakmai gyakorlatot és időtartamot igazoló
saját kezűleg aláírt önéletrajz, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok, a felelős műszaki vezető
nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat.

3.

Ajánlattevő csatolja az igazolást arra vonatkozóan, hogy az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt
előírja).
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4.

Ajánlattevő a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól 9. § alapján köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, ezt követően pedig a szerződés
fennállása alatt - az Ajánlatkérő felhívására haladéktalanul köteles az Ajánlatkérő felé a biztosítási
szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti
tevékenységre kiterjedő, 50.000.000, HUF/év, azaz ötvenmillió forint/év és káreseményenként 20.000.000
HUF, azaz húszmillió forint összegre szóló szakmai felelősségbiztosítással.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének visszafelé
számított (3) három év időszakában sikeresen lezárt összesen minimum nettó 19.000.000,-HUF értékű
építési beruházásra vonatkozó kivitelezési referenciával.
2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, legalább
3 év vezetői gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel, valamint 1 fő, legalább 3 év kivitelezési
gyakorlattal rendelkező, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet „A” kategóriás minősítésű felelős
műszaki vezetői névjegyzékbe vett szakemberrel.

3.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti
ország joga azt előírja).

4.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nyilatkozatában nem vállalja, hogy - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt - az Ajánlatkérő felhívására
haladéktalanul köteles az Ajánlatkérő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni,
hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 50.000.000, HUF/év, azaz
ötvenmillió forint/év és káreseményenként 20.000.000 HUF, azaz húszmillió forint összegre szóló szakmai
felelősségbiztosítással.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

igen X nem
igen X nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
NEM RELEVÁNS

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 122/A. § alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás tekintettel arra, hogy az
építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 150.000.000 Ft-ot, és tárgyalás tartása az eljárás során nem
indokolt.
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma 3
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
igen X nem
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IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok
XA legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:
igen X nem
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
Ügyiratszám: 888/2014
MVH regisztrációs szám: 1003199206
Támogatási határozat iratazonosító száma: 1641042888
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
igen X nem
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/22 (év/hó/nap )
Időpont: 10 óra 00 perc
A dokumentációért fizetni kell
igen X nem
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10 óra 00 perc
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal
7474 Simonfa, Ady Endre utca 1.
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
munkanap, szombaton 8:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig lehet
benyújtani.
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2014/09/06 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: • • • vagy napban: 30 (Az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10 óra 00 perc
Hely :
Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal
7474 Simonfa, Ady Endre utca 1. Tárgyaló terem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
X igen
nem
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az
általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
igen X nem
V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen
nem
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztése jogcím keretében Többfunkciós szolgáltatóközpont kialakítása Zselicszentpálon címmel
megvalósításra kerülő, 1641042888 Támogatási határozat számú projekt. MVH regisztrációs szám: 1003199206
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V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja :Nem releváns
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
X igen
nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk:
Ajánlatkérő térítésmentesen ajánlattételi dokumentációt bocsát ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattétel
elősegítése érdekében, mely az ajánlattételi felhívással egyidőben, közvetlenül elektronikus úton e-mail-ben kerül
megküldsére. A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: Nem releváns
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot: Nem releváns
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
X igen
nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2 és III.2.3
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
igen X nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
Ajánlatkérő neve, székhelye
„Többfunkciós szolgáltatóközpont kialakítása Zselicszentpálon”
A dokumentumot beküldő neve, levelezési címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem
terheli.
Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést a Kbt. 35.§-a alapján postai, vagy közvetlen kézbesítés útján,
elektronikus úton (e-mail-en) vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő „A” mellékletben megadott címén.
Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra, nyilatkozattételre kizárólag írásban
kerülhet sor az Ajánlatkérővel.
Kérjük, hogy Ajánlattevők a felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket az előző
bekezdés szerinti módokon írásban nyújtsák be, ésszerű határidőn belül.
Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 45. § szerint lehetséges.
V.4.2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltakat.
Zselicszentpál Községi Önkormányzat MVH regisztrációs szám: 1003199206 Támogatási határozat iratazonosító száma: 1641042888
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V.4.3 Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat
tekinti: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton
8:00-14:00 óráig terjedő időintervallum.
V.4.4 A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. § (6) bekezdés
c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat, vagy kezességi vállalási szerződés.
V.4.5 Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes
adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek az értékelési szempont (adott esetben az ajánlati ár) alapján értékelésre kerülnek).
V.4.6 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5)
bekezdésében foglaltak szerint.
V.4.7 Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b)
pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az
ajánlathoz csatolni.
V.4. 8 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében:
III.2.2. és III.2.3 pontok.
V.4.9 Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására
az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági
követelményt, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol. (Kbt. 55.§ (5))
Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a
gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja
alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Ptk. 6:416. § szerinti kezességi szerződés jön létre. Erre
tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát,
e-mail címét.
V.4.10 Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége
esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza
középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
V.4.11 Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
V.4.12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.
Közös ajánlattevők kötelesek az ajánlatban megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt a Kbt. 25.§ (2)
bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös Ajánlattevő
megjelölését, a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. (Kbt. 25.§ (3) bekezdés).
Kötelesek emellett nyilatkozatot csatolni arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és
felelősséget vállalnak. Gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőség Ajánlatkérő kizárja.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26.§-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés
értékének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
V.4.13 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
V.4.14 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy közjegyző illetve ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá,
akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
V.4.15 Az ajánlatokat összefűzve, 2 nyomtatott példányban, (egy eredeti, egy másolat) és az eredeti példányt
beszkennelve, pdf formátumban CD-re, vagy DVD-re rögzítve zárt borítékban kell benyújtani, melyen fel kell
tűntetni az ajánlattevő nevét és az ajánlat tárgyát.
Az ajánlati példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolat” megjelölést. Az ajánlatok minden
tartalommal bíró oldalát folyamatos sorszámozással, valamint számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni.
Zselicszentpál Községi Önkormányzat MVH regisztrációs szám: 1003199206 Támogatási határozat iratazonosító száma: 1641042888
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A benyújtással kapcsolatos információ részletesebben a dokumentációban került meghatározásra.
V.4.16 Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a
Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
V.4.17. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
V.4.18 Az írásbeli összegzés megküldésének időpontja: legkésőbb az ajánlatok benyújtási határidejét követő 30.
nap.
V.4.19 A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldése napját követő tíz napos
időtartam lejárta utáni munkanap.
V.4.20 Az ajánlatukhoz csatolni kell az egyösszegű ajánlati ár részletezését (RÉSZLETES KIVITELEZÉSI
KÖLTSÉGVETÉS).
V.4.21. A lényeges szerződéses feltételeket – melyek a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés alapját
képezi - ajánlatkérő a Kbt. 49.§ (1) bekezdésével összhangban a Dokumentációban közli, melynek elfogadásáról
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
V.4.22 Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció közötti eltérés esetében az ajánlattételi felhívásban foglaltak az
irányadóak.
V.4.23 A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§-ában és 55.§-ában foglaltakra, miszerint:
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja” [55. § (5)
bekezdés].
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog
közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből [Kbt. 28.§].
V.4.24 Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a szerződés teljesítésével kapcsolatos a Kbt. 128.§ (1)-(3)
bekezdésben foglaltakra.
V.2.25 Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja az Ajánlattevőnek, hogy tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik
elérhetővé. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetőségét), amelyektől az
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat a dokumentációban kerülnek megadásra. A tájékozódás
megtörténtéről Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell becsatolnia.

V.5) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2014/09/06

Zselicszentpál, 2014. szeptember 6.

Szabó József
Polgármester
Ajánlatkérő képviselője
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal
Postai cím:
7474 Simonfa, Ady Endre utca 1., Magyarország
Kapcsolattartási pont:
Címzett:
Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal
Telefon:
+36 (82) 510-917
E-mail:
korjegyzoseg.simonfa@dravanet.hu
Fax:
+36 (82) 510-917
Internetcím (URL):
www.simonfaihivatal.hu
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK
BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Postai cím:
Kapcsolattartási pont:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal
7474 Simonfa, Ady Endre utca 1., Magyarország
Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal
+36 (82) 510-917
korjegyzoseg.simonfa@dravanet.hu
+36 (82) 510-917
www.simonfaihivatal.hu

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Kapcsolattartási pont:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal
7474 Simonfa, Ady Endre utca 1., Magyarország
Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal
+36 (82) 510-917
korjegyzoseg.simonfa@dravanet.hu
+36 (82) 510-917
www.simonfaihivatal.hu

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Nem releváns
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
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B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Nem releváns
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