ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000689782018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Kivitelezési szerződés alapján Zalaszentlászló Faluház felújítása és
bővítése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

EKRSZ_
87913624

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Zalaszentlászló

HU223

NUTS-kód:

8788

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 18.

Egyéb cím adatok:

Bohár

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

zlaszlo@axelero.hu

Telefon:

István
+36 83335001

László
Fax:

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

www.zalaszentlaszlo.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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:
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Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Kivitelezési szerződés alapján Zalaszentlászló Faluház felújítása és bővítése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek: - Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, sima, normál mész- cement vakolat, 1 cm vastagságban - 90 m2 Parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal - 169,22 m2 - Tégla padlóburkolat csiszolása, javítása, fugázás
kikaparása, újrafugázása - 206,38 m2 - Ágasfa oszloptalp elhelyezése, ágasfa oszlop merevítése, rögzítése acél szerelvénnyel,
csavarozva, dűbelezve - 7 db - Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben,tagolatlan sima
felületen, két rétegben - 810 m2 - Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba,
vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre - 400 m - Meglévő lámpatest le-és felszerelés, az építkezés idejére
deponálással. - 26 db - Öntöttvas radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, meglévő kötés levágása, új kötés kialakítása. 20 tag
felett,2-3 oszlopos, Radiátor öv. meglévő festéssel - 19 db
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:
II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az építési beruházás nem osztható
oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

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

Faluház épületének felújítása és bővítése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

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

A teljesítés helye:

8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 19. (Hrsz. 112/1, 113/3)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással,zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész- cement vakolat, 1 cm
vastagságban - 90 m2 - Parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal - 169,22 m2 - Tégla padlóburkolat
csiszolása, javítása, fugázás kikaparása, újrafugázása - 206,38 m2 - Ágasfa oszloptalp elhelyezése, ágasfa oszlop mrevítése, rögzítése
acél szerelvénnyel, csavarozva, dűbelezve - 7 db - Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy
színben,tagolatlan sima felületen, két rétegben - 810 m2 - Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre - 400 m - Meglévő lámpaterst le-és felszerelés, az
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építkezés idejére deponálással. - 26 db - Öntöttvas radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, meglévő kötés levágása, új kötés
kialakítása, 1 fm cső felhasználása kötésenként. 20 tag felett,2-3 oszlopos, Radiátor öv. meglévő festéssel - 19 db
(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

Jótállás időtartama (hónapokban megadva) /min. 12 hó max. 60 hó/

15

Reakcióidő garanciális hiba esetén (egész munkanapban megadva) /1-5
munkanap/

15

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft)

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:

180

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

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:

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 információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
EKR000689782018

Nem

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.
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. 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]:
Ajánlatkérő nem kíván szakmai alkalmassági követelményeket rögzíteni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő nem kíván szakmai alkalmassági követelményeket rögzíteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére képes, szakmailag megbízható
gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító dokumentumokat, erre tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve nem kíván pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeket rögzíteni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére képes, szakmailag megbízható
gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító dokumentumokat, erre tekintettel a 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:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére képes, szakmailag megbízható
gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító dokumentumokat, erre tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve nem kíván műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket rögzíteni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére képes, szakmailag megbízható
gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító dokumentumokat, erre tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve nem kíván műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket rögzíteni.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére képes, szakmailag megbízható
gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító dokumentumokat, erre tekintettel a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglalt
lehetőséggel élve nem kíván pénzügyi-gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket rögzíteni.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Jótállás, késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint: a) Késedelmi kötbér mértéke 0,5 % / naptári nap,
alapja a nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15%-ának erejéig érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult
a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata eléri vagy
meghaladja a késedelmi kötbér maximumát. b) Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 10%-a. c) Meghiúsulási kötbér: a nettó
vállalkozói díj 15%-a. d) Jótállás időtartama: kezdőnapja a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának
időpontja, az időtartamát az ajánlattevő jogosult megajánlani. Minimum 12 hónap. A részletes szabályokat az ajánlattevők
rendelkezésére bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő
általi teljesítést és az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla
ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti
határidőben. A kifizetés során a Kbt. 135. § (3), (5) és (6) bekezdései irányadóak, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X
. 30.) Korm. rendelet 30. §-a irányadóak. A szerződéskötés valutaneme forint (HUF). Ajánlatkérő 20 % előleget biztosít. Ajánlatkérő 3
darab részszámla kiállítására ad lehetőséget a készültségi szint 25%, 50%, és 75%-ának elérésekor. Előleg a végszámlában kerül
elszámolásra. A pénzügyi ellenszolgáltatás részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Igen

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

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:

2018.10.09

14:00

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:

2018.10.09

16:00

óra/perc

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

V.2) További információk
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Nem

1) ) AK a felolvasólap, az árazott költségvetések előzetes megfelelőségét ellenőrzi, szükség esetén a Kbt. 71-72. § szerinti
jogintézményeket alkalmazza. A megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli a részszempontok alapján, és az értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot az
egyéb dokumentumok körében. AK a bírálat alá vont ajánlatok körében a Kbt. 71. § szerinti jogintézményeket alkalmazza. 2) AK
az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az eljárásban
benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét. 3) AK az ajánlatok érvénytelenségére és kizárására a Kbt. 73-74. §-ait, az eljárás eredménytelenségére a Kbt.
75. §-át alkalmazza. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a
alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki
engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
AK köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Részletes feltételek a
dokumentációban. 5) Ajánlatkérő igény esetén lehetőséget biztosít a helyszín bejárására. 6) AK a kiegészítő táj-t a kérés
beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 2 munkanappal köteles
megadni. - AK azon kiegészítő táj. iránti kérelmek megválaszolására köteles, melyek az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 4 munkanappal AK részére megküldenek. - AK kiegészítő tájékoztatás formájában közli, hogy a közbeszerzési
dokumentumok valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton
eltérően szerepel, vagy a közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A közbeszerzési
dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem
alkalmazandó. 7) További adatok a dokumentációban. 8) AK szakmai ajánlat benyújtását írja elő, az AD szerinti tartalommal. 9)
FAKSZ: Verebélyi Miklós, lajstromszám: 00517.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2018.09.19

Helyesbítés
Eredeti hirdetmény adatai
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Módosítás oka:

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás
További információk

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet
neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Zala Mester Kft

Magyarország, 8900
Zalaegerszeg Köztársaság
Út 28/a

Tel.: +36 302377028
Email: mesterzala2015@
gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Zala-Sadek Kft.

Magyarország, 8900
Zalaegerszeg Dalos Utca
14.

Tel.: +36306343841
Email: zalasadek@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

EKR000689782018

Felhívás

Besorolás

Érdeklődő szervezet
neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

Piktor Zala Építőipari Kft.

Magyarország, 8900
Zalaegerszeg Cinke Utca
10.

Tel.: +36 302731982
Email: pikorzala@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Galambos-Bau Építőipari
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 8999
Zalalövő Bajcsy-Zsilinszky
Utca 25.

Tel.: +36 305095321
Email: galambosbau@
gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Útalap Építőipari Kft.

Magyarország, 8983
Nagylengyel - -

Tel.: +36 92566022
Email: info@utalap.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

(1 of 1)

EKR000689782018

Felhívás

Besorolás

