ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001001002018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Közbeszerzés
tárgya:

Parkoló felújítása és új parkoló építése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

EKRSZ_
76570610

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecskemét

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

6000

Ország:

Magyarország

Budai Utca 2/A

Egyéb cím adatok:

Kolek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU331

info@kecskemetipiacig.hu

Telefon:

Andrea
+36 76503210

Fax:

+36 76503211

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

www.kecskemetipiac.hu
www.kecskemetipiac.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Nemzeti azonosítószám
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31829573

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes.meditkonzult@
meditkonzult.hu

Kiss
Telefon:

EKR001001002018

Ország:

Magyarország

Balázs
+36 17807811

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

1054

www.kecskemetipiac.hu

Fax:

+36 17978719

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kecskemetipiac.hu

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
Ajánlatkérő típusa:
Egyéb ajánlatkérő típusának
meghatározása:

Egyéb:
Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Gazdasági és pénzügyek

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45223300-9

Parkoló felújítása és új parkoló építése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Kecskemét, Szent László krt. vásártér (8812/37 hrsz.) zúzottköves parkoló felújítása és új parkoló
építése
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2019.04.30

6000 Kecskemét, Szent László krt., Hrsz.: 8812/37 (NUTS: HU331)

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján nem teszi lehetővé a részajánlat tételt
tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képez

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

Parkoló felújítása és új parkoló építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45223300-9

45233200-1

EKR001001002018

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

6000 Kecskemét, Szent László krt., Hrsz.: 8812/37 (NUTS: HU331)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Előzmények: Kecskemét város belterületén a Szent László körúton található a nagybani piac és vásártér. A nagy forgalom és
parkolási igény kielégítése a 8812/37 hrsz. területen a korábbi években zúzottköves parkoló került kialakításra. Az eltelt évek alatt a
parkoló állaga leromlott, így felújítása halaszthatatlan, továbbá csúcsidőszakban a parkoló mérete nem megfelelő, így annak bővítése
is szükséges. II. Helyszínrajzi kialakítás: A terület a meglévő telek utakkal határolt részén található. A meglévő parkoló 0/ 56 alapon 5
cm vtg. 0/2 2 zúzottkőből áll. A használat során a felület helyenként kátyúsodott, felülete deformálódott, így felújítása indokolt. A
tervezést megelőzően részletes geodéziai felmérést készítettünk. A meglévő burkolat széleinek meghatározása nehézkes, mivel a
padka felől a fű benőtte. A nem járt részeken szintén található homokos, füves terület. Az új parkoló kialakítására a meglévő rendezett
területen kerül sor. A területet gondozott, fűvel benőtt. Az építés a területet lezáró bokorcsoportig fog tartani. Az építési terület
mellett két oldalon kb. 80 cm mélységű szikkasztó árok található. A meglévő parkoló megközelítésére 3 db útcsatlakozás került
kialakításra, mely az aszfalt úthoz csatlakozik. Az eladótér irányába gyalogos bekötések vezetnek. A felújított felületen 398, míg az új
építésű szakaszon 228 db, összesen 626 db parkolóhely kerül kialakításra. III. Felújítási és építési munkák: A felújítást megelőzően a
meglévő parkoló széleit fel kell tárni. Amennyiben eltérés található a tervezettől, úgy ott a burkolatot új anyag beépítésével meg kell
szélesíteni. A felületen található füves, homokos felületeket le kell tisztítani és elszállítani. A terület előkészítését követően a teljes
felületet graderrel el kell egyengetni, majd tömöríteni. A felület helyreállítását követően átlag 5 cm vtg. 0/22 zúzalékot kell elteríteni
és gondosan tömöríteni. A javítási munkákat a 3 db bejáró úton és a gyalogos átvezetéseken is el kell végezni. Az új parkoló építését az
alábbiak szerint kell kivitelezni: A meglévő földet 15 cm vtg.-ban le kell szedni, a kikerülő talajt el kell szállítani a szomszédos mély
fekvésű területre. Max. szállítási távolság 500 m. A munka végeztével a földet el kell egyengetni. A durva földmunkát követően tükröt
kell kialakítani, melyet trg. 95 % tömörségi fokra kell tömöríteni. A tömörített tükörre geotextiliát kell helyezni. Ezt követően 20 cm
vtg. –ban 0/56 darált beton építendő be, tömörítéssel. Az alapra 5 cm vtg. 0/22 zúzottkő terítés kerül elhelyezésre, tömörítéssel. A
burkolaton a parkolóhelyeket nem kerülnek kijelölésre, mivel a forgalom azt úgyis eltünteti. Javasolható a parkolóhelyeknél fasor
telepítése 6-8 parkolóhelyenként. Ez a megoldás segít az autósoknak a szabályos parkoló állások használatára. A fahelyeket 1,0*1,0 m
szélességben lehet kialakítani, melyeket a fák védelme érdekében kiemelt szegéllyel kell körbevenni. A terv alapján a fák helye
kijelölhető. Az OTÉK szerint szilárd burkolatú parkolók esetén minden 4 parkoló álláshoz 1 db fa telepítése szükséges. A területen kb.
626 parkoló állás alakul ki, így 157 db fa telepítése indokolt. A parkoló területeken biztosítani kell a mozgáskorlátozott járművek
részére a bejárat közelében parkolóhelyeket. 50 parkolónként 1 db-ot. A magas parkoló szám miatt 13 db mozgáskorlátozott
parkolóhely biztosítása szükséges. A RÉSZLETES MŰSZAKI LEÍRÁST A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM TARTALMAZZA.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db)

15

3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, max. 12)

15

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

EKR001001002018

2019.04.30

-

2019.04.30

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
Teljesítési határidő: 2019. április 30. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7. pontjában azért tüntette fel
kezdési időpontként 2019. április 30. napját, mert az EKR rendszerben nem indítható meg az eljárás a kezdési időpont kitöltése nélkül.
A kezdési időpont kizárólag technikai okok miatt került kitöltésre, Ajánlatkérő kezdési időpontot nem határoz meg.

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) vagy q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint
nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése
tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. - Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a
tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. - Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1
. § (7) bekezdésének rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre 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 kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági
követelményeknek megfelelés és 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.
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:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

EKR001001002018

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés rendelkezésére tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.): 6:187. §-ára, amely alapján
: - Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt. - Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának
megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. Ajánlatkérő hibás teljesítési, meghiúsulási és késedelmi
kötbért, valamint jótállást alkalmaz. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) vannak feltüntetve.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattevő 1 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Amennyiben a Vállalkozó a
szerződés teljesítése során alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Megrendelő a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 32/A. és 32/B. §-okban
foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja a szerződésben
foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (2) bekezdése szerint a legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az ilyen
formában nyújtott előleg elszámolása minden esetben a végszámlából történik. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Az
ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban Ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

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

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

EKR001001002018

2018.12.19

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:

2018.12.19

13:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét
képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell
elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban
is, figyelemmel az EKRr 5. § (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (
dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni
az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban. 2. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell
tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában
köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). 3. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: a. az ajánlatot aláíró
(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; Egyéni vállalkozónál, az egyéni
vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni
vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan
dokumentum egyszerű másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (
pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). b. a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; c. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az
ajánlatához kapcsolódóan. 4. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan
költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a
kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki.
Amennyiben a költségvetésben szereplő tételek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. 5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés
rendelkezéseit. 6. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 7. Nyertes ajánlattevő
köteles – a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 7.000.000.-Ft/kár, illetve
15.000.000.-Ft/év összegű, építési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő
felelősségbiztosítását a fenti összegre kiterjeszteni. 8. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás az EKR
karakterkorlátra tekintettel nem tartalmaz minden információt. A részletes ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Dokumentum
tartalmazza.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.12.05
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