Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bakonypölöske Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22599036
Cím adatok: 8457 Bakonypölöske, Petőfi Sándor Utca 88
NUTS-kód: HU213
Kapcsolattartó: dr. Horváth Zoltán jegyző
E-mail: horvathzoltan@ganna.hu
Telefon: +36 704134891
Fax: +36 88268062
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.bakonypoloske.hu
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult: Igen
További ajánlatkérő:
Hivatalos név: Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 40645702
Cím adatok: 8457 Bakonypölöske, Petőfi Sándor Utca 88
NUTS-kód: HU213
Kapcsolattartó: dr. Horváth Zoltán jegyző
E-mail: horvathzoltan@ganna.hu
Telefon: +36 704134891
Fax: +36 88268062
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.bakonypoloske.hu
Lebonyolító szerv(ek) adatai
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Igen
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Nem
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Igen
Ajánlatkérő neve: Bakonypölöske Község Önkormányzata
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység: Egyéb tevékenység
Egyéb tevékenység: Helyi Önkormányzat
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:
A bakonypölöskei közösségi ház felújítás VP6-7.2.1
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Bakonypölöske Közösségi Ház felújítása tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.116. Projektazonosító: 1778636578. A felújítás során a Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8
alatt álló közösségi ház belső átalakítás történik, épületszerkezeti átalakítás nem lesz. Felújítás
során egy beton térkővel burkolt, kiemelt szegéllyel ellátott rámpát épül 29,8 m2.A leromlott
állapotú mosdó helyiségében felújítás során elbontásra kerülnek az ott található válaszfalak
81,45 m2 és beton aljzatok 30,24 m2 . Új aljzatbeton+burkolat mellett egy női+férfi, valamint
egy akadálymentes wc kerül kialakításra. Az épület padlásán kiegészítő hőszigetelés készül
445,06 m2. Az épület többi részén burkolat felújítás és festés, valamint homlokzati Dryvit
hőszigetelés tervezett 221,4 m2. Az épület felújítása során tartószerkezeteket érintő változás
nem történik. Beépítésre kerül megújuló energia, 1 egység napelem.
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: 10 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye: 8457 Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8
II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség: Nem
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés keretei között AK közvetlen környezetének rekonstrukciója kis kiterjedésű építési területen és egyetlen építési ütemben kerül megvalósításra.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés Bakonypölöske Közösségi Ház
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 45000000-7
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés helye: 8457 Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Vállalkozási szerződés Bakonypölöske Közösségi Ház felújítása tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.116. Projektazonosító: 1778636578. A felújítás során a Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8

alatt álló közösségi ház belső átalakítás történik, épületszerkezeti átalakítás nem lesz. Az épület továbbra is közösségi házként funkcionál. Az épületet 50-es évek közepén építették. Monolit kőbeton sávalapozású, égetett agyagtégla falszerkezetű, vb lemezfödémű, földszintes,
magas tetős, hornyolt cserépfedésű közösségi ház. Az épületben elektromos hálózat, ivóvíz,
meleg víz, földgáz közmű található. Felújítás során egy beton térkővel burkolt, kiemelt szegéllyel ellátott rámpát épül 29,8 m2.A leromlott állapotú mosdó helyiségében felújítás során
elbontásra kerülnek az ott található válaszfalak 81,45 m2 és beton aljzatok 30,24 m2. Új aljzatbeton+burkolat mellett egy női+férfi, valamint egy akadálymentes wc kerül kialakításra.
Az épület padlásán kiegészítő hőszigetelés készül 445,06 m2. Az épület többi részén burkolat
felújítás és festés, valamint homlokzati Dryvit hőszigetelés tervezett 221,4 m2. Az épület felújítása során tartószerkezeteket érintő változás nem történik. Beépítésre kerül megújuló energia, 1 egység napelem.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok: Igen
Minőségi kritérium: Igen
Megnevezés: Jótállás tartama (hónap; min. 36 hónap, 10 max. 60 hónap) Súlyszám: 10
Megnevezés: Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:
00-06:00 óra között Súlyszám: 5
Megnevezés: Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra
között Súlyszám: 5
Megnevezés: Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00
közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez Súlyszám: 5
Megnevezés: Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár,
por) folyamatos eltávolításának biztosítása Súlyszám: 5
Ár kritérium: Igen
Megnevezés: Összes nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám:70
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(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: 10
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés meghosszabbítható: Nem.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): -

Maximális szám: Tervezett minimum: 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 leírása:
Opciók: Nem
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: Igen.
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1778636578
II.2.13) További információ:
Becsült értéket ajánlatkérő nem kívánja megadni, a II.2.6) pontban megadott érték kizárólag a
hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.
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, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint azzal, hogy a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontját a jogszabályi hierarchia alapján a hatályos Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írja elő Ajánlatkérő igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja között fennálló
kollízióra. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint (a
Kbt. 114. § (1) bekezdésére tekintettel) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet és az alvállalkozó vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a 321/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: Nem
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
Ajánlatkérőnek a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Ajánlatkérő az eljárásban mikro-,
kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítja.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
AK a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása pályázati támogatásból és az ajánlatkérő saját forrásából történik.
Pályázati konstrukció: VP6-7.2.1-7.4.1.1- 16, támogatás intenzitása 90%.
A finanszírozás formája: utalással, utófinanszírozással. Megrendelő előleget biztosít
Kbt.135.§ (7)-(8) bek. alapján, amelynek mértéke: a nettó szerződéses ár 10 %-a.
A teljesítés során 3 számlázási ütem biztosított.
1. részszámla esedékessége: a teljesítés 10%-ának megfelelő, igazolt készültségi szint elérésekor, teljesítéssel arányosan, teljesítési határidő: 2018. augusztus 3.;
2. részszámla esedékessége: a teljesítés 50%-ának megfelelő, igazolt készültségi szint elérésekor, teljesítéssel arányosan
; a végszámla kiállítása a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően esedékes.
A részletes fizetési feltétele a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás: Igen
Tárgyalásos eljárás: Nem
Gyorsított eljárás: Nem
Meghívásos eljárás: 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: A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják: Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem
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: óra/perc
2018.07.09. 10:00
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: óra/perc
2018.07.09. 12:00

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem
Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: V.2) További információk:
1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 0. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt
fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
2. Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártáig.
3. Formai előírások: Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti
adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat összeállítása
során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott felületen. Az ajánlat, illetve a
felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, az
Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont, 92. § (1) bekezdés e) pont, 119. §
(2) bekezdés k) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében az EKR internetcímét kell érteni (424/2017. (XII.19.) Kr.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot
az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az
EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles
az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapon az EKR a regisztrált felhasználó által korábban már megadott adatokat (Ajánlattevő nevét, székhelyét, (lakóhelyét), cégjegyzékszámát,
adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét.) automatikusan feltünteti.
Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi Ajánlattevő nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetőségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Ajánlatkérő által létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló
dokumentumok (pl.: hiánypótlási felhívás) az eljárás során, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítőt az elérhető dokumentumokkal kapcsolatban. A felolvasólapon meg kell adni továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

4. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontjában foglaltakat.
6. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vigh Edit (lajstromszám: 00178, tel.: +36 30 3439537, vighe.gyor@gmail.com, címe: 9022 Győr, Batthyány tér
10.).
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2018.06……...

