ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000949022018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Kézművesek Háza kivitelezés

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
82668446

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Zalaegerszeg

HU

NUTS-kód:

8900

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 17-19.

Egyéb cím adatok:

Rostásy

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

rostasy.sara@ph.zalaegerszeg.hu

Telefon:

Sára
+36 92502100

+36 92510177

Fax:

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

www.zalaegerszeg.hu
www.zalaegerszeg.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt.

EKRSZ_
52809372

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Andrássy Út 17.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

balog.timea@provitalzrt.hu
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Postai irányítószám:

Balog

Telefon:

1061

Ország:

Magyarország

Tímea (felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó,
lajstromszám: 00035)
+36 17961020

Fax:

+36 17961001

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

www.provitalzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.provitalzrt.hu

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenység:

közigazgatás

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45211360-0

Kézművesek Háza kivitelezés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata, Zalaegerszegen, a Gébárti-tónál 1982-1983-ban épített népi kézműves „műhelyotthon” – a Kézművesház
– bővítése, hagyományos építőanyagokkal, az eredeti szerkezetek meghagyásával, valamint – tekintve, hogy a meglévő épület műszaki
állapota jelentősen leromlott – a gázkazán és az elektromos főkapcsoló cseréje. A Kézművesházban új tömegként és funkcionális
elemként jelenik meg a jurta és a termékbemutatásra alkalmas kiállítótér. A beruházással kialakításra kerül továbbá egy oktatóterem,
amely helyéül szolgál a tervezett képzések, tanácsadások számára, a kissé csonkán maradt lapostetős épületszárny tetején nemenkénti
mosdóval. A Kézművesház alsó szintje földfedéses, míg a felső emelet a tulajdonképpeni „földszint”. A tárgyi beruházással bővített
részen is megmarad szerkesztési elvként a monolit nehéz, részben földalatti szerkezet és a ráereszkedő kupola-szerű ácsszerkezet
kettőssége. A tetőszerkezet kialakítása, látszó rétegelt ragasztott fa főtartó és a deszkaburkolat felett elhelyezett fűrészáruból készített
mellékállásos szelemenrendszer, pallómagasításokkal a hőszigetelés elhelyezésére. Külső megjelenését palatető kiegészítő
alumíniumlemez-bádogozással teszi elegánssá. A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követő 10 napon belül a nyertes
ajánlattevő organizációs tervet és sávos ütemtervet köteles készíteni. meglévő épületek - bruttó alapterületek: 677,8 m2 új bővített
épületek - bruttó alapterületek: 850,9 m2 Jellemző mennyiségek: - mintegy 160 m2 alapterületű új épületrész építése részben monolit
vasbeton födémmel, a kiállítótér galériájánál fafödémmel, monolit vasbeton falakkal, rétegelt ragasztott fa tetőszerkezettel - a régi és
új épületrészt összekötő nyaktagban került elhelyezésre az új lépcső 8 m2 alapterülettel, alsó szintjén raktárral 10 m2-en - a meglévő
lapostető beépítése mintegy 100 m2 alapterületen, könnyűszerkezetes fal és födémszerkezettel - 1 db 60 kW teljesítményű
kondenzásiósfalikazán beszerelése - padlófűtés elhelyezése mintegy 185 m2-en - akadálymentes parkoló
(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:

NUTS-kód: HU223 Természetbeni megjelölés: 8900 Zalaegerszeg, 15470 hrsz

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
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2019.06.30

Nem

A beruházás egyes részfolyamatai szorosan kapcsolódnak egymáshoz – egyazon épületen valósulnak meg részegységekre bontása
aránytalan többletköltséget eredményezhet, illetve a kivitelezés időbeli elhúzódásához vezethet.

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

Kézművesek Háza kivitelezés

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
44230000-1

45000000-7

45111000-8

45211100-0

45261310-0

45262800-9

45300000-0

45315300-1

45331000-6

45421100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU223 Zala

A teljesítés helye:

Természetbeni megjelölés: 8900 Zalaegerszeg, 15470 hrsz

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata, Zalaegerszegen, a Gébárti-tónál 1982-1983-ban épített népi kézműves „műhelyotthon” – a Kézművesház
– bővítése, hagyományos építőanyagokkal, az eredeti szerkezetek meghagyásával, valamint – tekintve, hogy a meglévő épület műszaki
állapota jelentősen leromlott – a gázkazán és az elektromos főkapcsoló cseréje. A Kézművesházban új tömegként és funkcionális
elemként jelenik meg a jurta és a termékbemutatásra alkalmas kiállítótér. A beruházással kialakításra kerül továbbá egy oktatóterem,
amely helyéül szolgál a tervezett képzések, tanácsadások számára, a kissé csonkán maradt lapostetős épületszárny tetején nemenkénti
mosdóval. A Kézművesház alsó szintje földfedéses, míg a felső emelet a tulajdonképpeni „földszint”. A tárgyi beruházással bővített
részen is megmarad szerkesztési elvként a monolit nehéz, részben földalatti szerkezet és a ráereszkedő kupola-szerű ácsszerkezet
kettőssége. A tetőszerkezet kialakítása, látszó rétegelt ragasztott fa főtartó és a deszkaburkolat felett elhelyezett fűrészáruból készített
mellékállásos szelemenrendszer, pallómagasításokkal a hőszigetelés elhelyezésére. Külső megjelenését palatető kiegészítő
alumíniumlemez-bádogozással teszi elegánssá. A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követő 10 napon belül a nyertes
ajánlattevő organizációs tervet és sávos ütemtervet köteles készíteni. meglévő épületek - bruttó alapterületek: 677,8 m2 új bővített
épületek - bruttó alapterületek: 850,9 m2 Jellemző mennyiségek: - mintegy 160 m2 alapterületű új épületrész építése részben monolit
vasbeton födémmel, a kiállítótér galériájánál fafödémmel, monolit vasbeton falakkal, rétegelt ragasztott fa tetőszerkezettel - a régi és
új épületrészt összekötő nyaktagban került elhelyezésre az új lépcső 8 m2 alapterülettel, alsó szintjén raktárral 10 m2-en - a meglévő
lapostető beépítése mintegy 100 m2 alapterületen, könnyűszerkezetes fal és födémszerkezettel - 1 db 60 kW teljesítményű
kondenzásiósfalikazán beszerelése - padlófűtés elhelyezése mintegy 185 m2-en - akadálymentes parkoló
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek többlet szakmai
tapasztalatának bemutatása (Szakmai ajánlat)

30

3. Jótállás (hónapban megadva)

20

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (nettó forint)

50

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:
A szerződés meghosszabbítható

2018.12.17

-

2019.06.30

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-4.1.7-16-2017-00031

II.2.12) További információ:
A szerződés finanszírozása a „Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése” című, EFOP-4.1.7-162017-00031 azonosítószámú projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100 % amely a mindenkor hatályos
támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás. II.2.7. pont: megjelölt szerződés kezdési időpont
tervezett.

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) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az adott eljárás során következett be (Kbt. 74. § (
1) bek b) pont.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (1) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró
okok fenn nem állásáról nyilatkoznia. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatát- – EKR űrlap formájában – a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pontja tekintetében. Amennyiben Ajánlattevő a
fenti nyilatkozatait, vagy - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot -, jelen
felhívás 1.) pontjában megadott szervezet részére egy korábbi közbeszerzési eljárása kapcsán az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott, feltéve, hogy az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a
kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat, úgy elegendő Ajánlattevőnek nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése – EKR űrlap formájában – és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlattevő szakmai alkalmasságot jelen eljárásban nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevő szakmai alkalmasságot jelen eljárásban nem ír elő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglalt lehetőséggel élve nem kíván pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeket
rögzíteni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglalt lehetőséggel élve nem kíván pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeket
rögzíteni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt
alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A felsőfokú végzettség az iskolai
oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával
igazolandó. A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése. Továbbá a 321/2015. (X
.30.) Korm. rend. 22 § (5) bek., valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerint MV-É (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú
végzettséggel és képzettséggel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: késedelmi: 5.000 Ft/nap, max 45 nap, hibás: a hibával érintett termékre/munkarészre eső nyertes ajánlat szerinti nettó
ajánlati ár 5 %-a, meghiúsulási: nyertes ajánlat szerinti nettó ajánlati ár 5%-a. Jótállás: min. 24 hó.A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumokat tartalmazzák.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális
időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései
és a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő 3 darab részszámla, illetve 1 darab
végszámla kiállítására ad lehetőséget, a készültségi szint 25%; 50%; 75% és 100%- ának elérésekor. A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135.§
(7) bekezdése szerint kérheti előleg kifizetését a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegben a 322/
2015. (X. 30.)Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdésében meghatározott időn belül. Az előleg a részszámlákban arányosan kerül
elszámolásra. Az ellenszolgáltatás teljesítésnek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumokat tartalmazzák.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem
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Nem

Tárgyalásos eljárás
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:

2018.12.03

10:00

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:

2018.12.03

12:00

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)Az ajánlatot elektronikusan, 1 db példányban kell benyújtani a jelen felhívásban megadott EKR címre az ajánlattételi határidő
lejártáig. 2) Az ajánlat formai követelményeire vonatkozóan a KD előírásait kell alkalmazni. 3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell
ajánlattevő (továbbiakban: AT) EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi
nyilatkozatokat kell benyújtania: - Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja; - Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint; - Kbt. 67. § (4)
bekezdés alapján; - folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is. KD-ben kiadott
minta alapján felcsatolva: — a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozatát - a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell, — a Kbt.65.§(7)
bek. szerinti nyilatkozatát, Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható. 4)A nyertes
AT az építési beruházásokkal kapcsolatos 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő
összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítását kiterjeszteni legalább 20.000.000 -Ft/év és
5.000.000. -Ft/káresemény mértékre és építési tevékenységgel okozott károkra kiterjedően 5)AK az összességében
legelőnyösebb (legjobb érték-arány) ajánlat értékelési szempontot alkalmazza a KD.ben részletezettek szerint. Alsó és felső
határa: 1-10 pont; 1. ért (Ajánlati ár)fordított arányosítás, 2. ért:a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerinti pontozás,KD szerint
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; 3. ért: egyenes arányosítás KD szerint. 6Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot. 7)Ajánlatkérő nem
alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. 8)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt
rendelkezéseket, 9)A KD Ajánlatkérő további tájékoztatást nyújt. 10) Ajánlatkérő(AK) sem az önálló, sem a közös ajánlattevők
tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (
projekttársaság) létrehozását.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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