19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Postai cím:

Almásfüzitő Község Önkormányzata

Petőfi tér 7.

Város: Almásfüzitő

Postai irányítószám:2931

Ország:HUN

I.2) Kommunikáció
KEM Területfejlesztési Kft. Ocskayné Mórocz Nikolett felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, e-mail: ocskay.nikolett@topmenedzsment.eu
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés

Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatainak ellátása Almásfüzitő
közigazgatási területén.
II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

A Vállalkozónak Almásfüzitő Község közigazgatási területén a műszaki dokumentációban felsorolt főbb
munkálatokat kell ellátnia. A közölt területi adatok és azok fenntartásának színvonala a település
területeinek átépítése és egyéb városfejlesztési okok miatt megváltozhat. A Megrendelő a kiírt
mennyiségtől eltérően +20%-os mennyiségi eltérést alkalmazhat.
Vállalkozási szerződés keretében parkgondozási munkák elvégzése Almásfüzitő Község közigazgatási
területén
Az Ajánlatkérő a szolgáltatást a parkok mindenkori állapota szerint rendeli meg 3-5 alkalommal, ezért
mivel a megrendelések pontos száma előre nem megadható Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni.
A megrendelés tartalma: közparkokban, önkormányzati tulajdonú ingatlanok és intézmények területén
fűnyírási munkák végzése, továbbá a lenyírt fű összegyűjtése és elszállítása.
Egy megrendelés mennyisége:
-Nagykolónia közparkok, bérlemények és intézmények:

I.osztály
88.000m2

II.osztály
132.000 m2

-Kiskolónia közparkok, bérlemények és intézmények:
-Mol lakótelep
-Árok nyírása
-Kerékpárút melletti terület
-Szabadidőpark
-Szánkózódomb és környéke
-Csónakház és környéke
Fűnyírás összesen:

37.000 m2
25.000 m2
20.100 m2
2.300 m2
8.000 m2

158.000 m2

8.900 m2
7.800 m2
171.100 m2

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: 2017.12.31.

Almásfüzitő Község közigazgatási területe, közterületek és az önkormányzat által
fenntartott intézmények területei
II.1.5) A teljesítés helye:

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
 Az alábbi értékelési szempontok

-

A teljes közigazgatási területen az egyszeri fűnyírás, gyűjtés és elszállítás vállalt
időtartama (min. 12 nap-max.21 nap)/ Súlyszám:30
 Minőségi szempont :

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
 Ár szempont -:

A nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban csak nyilatkozni kell. Az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban
meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles
benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatába csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a)
pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról
szóló, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot,
amelynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi
számláján/számláin az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 2 évben
15 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
A
nyilatkozatot
az
alábbi
tartalommal
kell
benyújtani:
mióta
vezeti
az
ügyfél
pénzforgalmi
számláját/számláit,
a
pénzforgalmi
számlaszámok
megjelölése,
-- az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított két éves (24 hónapos) időtartamban illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától volt-e
tizenöt napot meghaladó sorbaállítás bármelyik vezetett számláján.
„Sorba állítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott
fogalmat
érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint
bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított 2 évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
A fenti követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre,
ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike –
teljes mértékben – megfelel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy
közösrészvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogijellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindítófelhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt azajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban csak
nyilatkozni kell. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgykörébe tartozó
szolgáltatásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az
ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával
vagy
a
szerződést
kötő
másik
fél
által
adott
igazolás.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét
,a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét és helyét,
a szerződéstkötő másik fél, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelően
történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Az
alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat és
információkat a csatolt igazolás(ok)nak úgy kell tartalmazni, hogy abból/azokból egyértelműen
megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra, vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült. A referencia igazolásban a teljesítés százalékban kifejezett arányára ki
kell
térni.
A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a
referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként
/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más
szervezet
saját
teljesítése
fogadható
el.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a
projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a
részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés]
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan,
amennyiben:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évből összesen legalább nettó 10.000.000 HUF értékű:
- gyepfelület gondozási feladatok ellátására vonatkozó pozitív tartalmú (a teljesítés azelőírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.

A nettó 10.000.000 HUF értékű referencia tekintetében Ajánlatkérő maximum 2 db referencia
bemutatásával felelhet meg az előírásoknak.
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36
hónapon) belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
A Kbt. 65. § (6)bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,
ha közülük 1 felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívásvonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésénekidőtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11)bekezdésében
foglaltakra

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017/04/26 Helyi idő: 10:00 óra

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Az érdeklődés jelzése:

Az érdeklődő gazdasági szereplők kötelesek az érdeklődés jelzésekor pontosan meghatározni, hogy az
ajánlatkérő mely eljárásával kapcsolatban érdeklődnek, a szerződés tárgyának jelen dokumentum II.1.2) pont
szerinti megjelölésével.
Az eljárás iránti érdeklődésben a gazdasági szereplő köteles megadni a nevét, székhelyét és azt az
elektronikus levélcímet vagy fax számát, amin az eljárással kapcsolatos kommunikációt folytatja.
Az érdeklődés jelzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 41. §–a irányadó.

Az eljárásra vonatkozó információk:
Ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást,
valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték.
Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni
legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a felhívás megküldésének napján a Kbt. 57. §
rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja.
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan
gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017/04/13
__________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható

4

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

