ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Kerékpárút építés a Kneszecyc3- SZEGED (SZŐREG) - NOVI KNEZEVAC BICYCLE
ROAD CONSTRUCTION (phase 3), HUSRB/1203/111/139 számú projekt keretében
Újszentiván, Csongrád megye, Magyarország

1. Közzétételi hivatkozás
Works Kneszecyc3 HUSRB/1203/111/139
2. Eljárás
Helyi nyílt eljárás
3. Program megnevezése
Hungary-Serbia IPA Cross border Co-operation Programme 2007-2013
4. Finanszírozás
Budget line, HUSRB/1203/111/139 projekt Támogatási Szerződése keretében
5. Ajánlatkérő
Újszentiván Község Önkormányzata, 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7

SZERZŐDÉS JELLEMZŐI
6. A szerződés leírása
Kerékpárút építése a tender dokumentációban lévő műszaki leírás szerint, a következő paraméterekkel:
Újszentiván, Rákóczi utca - Mária sor között, az 514, 012, 127, 015 és 018/2 hrsz. úton történik a
kerékpárforgalmi nyomvonal kijelölése. A fejlesztés Újszentiván Község Önkormányzata tulajdonban és
kezelésében lévő területeket érint.
A kerékpáros nyom kialakítása a meglévő föld jellegű közúton, aszfalt burkolat építéséve l valósul meg,
engedélyezéssel járó beavatkozás történik. Az eljárást a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége folytatta le, CS/UT/333/22/2012. ikt. számú határozata rendelkezésre áll.
A kerékpáros nyom jelzése az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények
tervezése útügyi műszaki előírás 7.2. és 8.4. pontja, 8.4. táblázata alapján 1.00 m. A Rákóczi utca - Mária
sor között, az 514, 012, 127, 015 és 018/2 hrsz. utak burkolat építésével a kerékpáros nyom
keresztmetszeti elrendezésén túlmenően 3.00 m középső forgalmi sáv kialakítására kerül sor.
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Az érintett közút kijelölt kerékpárforgalmi útként kerül alkalmazásra, a megépült SZEGED (SZŐREG) NOVI KNEZEVAC hálózathoz csatlakozva.
Az útburkolat szélessége 5. 00 m , a padkaszélesség 1.00 m ., szegély építésére nem kerül so r, a
koronaszélesség 7.00 m . A pályaszerkezet kialakítására a mintakeresztszelvény szerint egyoldali esést
szükséges kialakítani, mértéke 2.5 %. A padkaszélesség 1.00 – 1.00 m, oldalesésük 5 %. A tervezési
szakasz hossza: 1794.88 m.
7. A részajánlatok száma és megnevezése
Nem alkalmazható, nincsen rész-ajánlattételi lehetőség.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

8. Alkalmassági és származási szabályok
A részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamaiból és egyéb, a szerződés
finanszírozásának keretéül szolgáló program speciális eszközei által meghatározott és/vagy
engedélyezett térségek országaiból és területeiről származó minden akár egyénileg, akár csoportosulás
(konzorcium) keretében részt vevő jogi személy előtt (lásd még az alábbi 22. pontot). A jelen
szerződés hatálya alá tartozó valamennyi munkának, szolgáltatásnak, árunak ezekből az országokból
kell származnia. A részvétel megengedett nemzetközi szervezetek számára. A természetes személyek
részvételét a szerződés finanszírozását jelentő programra vonatkozó speciális eszközök közvetlenül
szabályozzák.
9. Kizáró okok
Az ajánlattevőknek az Ajánlati Nyilatkozat Építési Munkákhoz formanyomtatvány részét képező
nyilatkozatot kell benyújtaniuk annak igazolására, hogy esetükben nem áll fenn az EU külföldi
szerződésekre vonatkozó Gyakorlati Útmutató (Practical Guide to Contracts Procedures for EU External
Actions) 2.3.3. pontjában felsorolt kizáró okok.
10.Ajánlatok száma
Egy ajánlattevő részenként csak egy ajánlatot nyújthat be. Egy rész (lot) valamely részére benyújtott
tendereket nem lehet figyelembe ve nni. Bármely ajánlattevő jelezheti ajánlatában, hogy engedményt
ad abban az esetben, ha ajánlata egynél több részben nyerne. Az ajánlattevők több változatú ajánlatot
nem nyújthatnak be.
11.Ajánlati biztosíték
Az ajánlattevők az ajánlat benyújtásakor 4. 000 EUR összegű ajá nlati biztosíték nyújtására kötelesek. A
biztosíték a sikertelen pályázóknak az eljárás befejezésekor, a nyertes ajánlattevőnek pedig a szerződés
valamennyi fél általi aláírásának időpontjában kerül visszatérítésre.
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12. Teljesítés-garancia
A nyertes ajánlattevő (később Vállalkozó) a szerződéskötés időpontjában a szerződés értékének 5%-ával
egyező mértékű teljesítési biztosítékot kell nyújtania.
A biztosítékot az ajánlattevő által aláírt szerződéssel együtt kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani,
legkésőbb 30 nappal azután, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő az általa aláírt szerződést kézhez vette.
Ennek elmulasztása esetén a szerződés érvénytelen, és az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek ítélt
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőve l köt szerződést.
Hibás teljesítési kötbér
Feltétele: A nyertes ajánlattevő (később Vállalkozó) a szerződés szerinti feladatait nem szerződésszerűen
teljesíti és az Ajánlatkérő (később Szerződőd Hatóság) által jelzett hibát a meghatározott határidőre nem
javítja ki.
Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj adott részfeladatra eső része.
Mértéke: A hibás teljesítés kijavítására tűzött határidő leteltét követően naponta a kötbéralap 1%, de
legfeljebb a kötbéralap 20%-a.
Késedelmi kötbér
Feltétele: A nyertes ajánlattevő (később Vállalkozó) a szerződés szerinti feladatainak teljesítésével az
ütemtervben foglaltakhoz képest késedelembe esik.
Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj adott részfeladat(ok)ra eső része.
Mértéke: Naponta a kötbéralap 1%, de legfeljebb a kötbéralap 20%-a. 30 napos késedelem a szerződés
egyoldalú felmondását eredményezheti az Ajánlatkérő (később Szerződőd Hatóság) részéről.
Meghiúsulási kötbér
Feltétele: A nyertes ajánlattevő (később Vállalkozó) a szerződés szerinti feladatokat részben vagy
egészben nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe
esik és a teljesítés már nem áll a z Ajánlatkérő (később Szerződőd Hatóság) érdekében.
Alapja: Az egyösszegű nettó vállalkozási díj.
Mértéke: A kötbéralap 20%-a.
A nyertes ajánlattevő (később Vállalkozó) hozzájárul, hogy az Ajánlatkérő (később Szerződőd Hatóság)
az esedékes kötbér összegét a számlából levonja.
13.Konzultáció és/vagy helyszíni bejárás
Ajánlatkérő opcionális helyszíni bejárást szervez:
2014. Szeptember 3-án (szerda), 8:00 órától. A találkozás helyszíne Újszentiván Polgármester Hivatal,
6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7, innen történik az indulás a beruházás helyszínére.
Kapcsolati telefonszám: Kovács Gábor, +36 20 402 2010.
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14.Ajánlati kötöttség
Az ajánlatoknak a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kell érvényesnek lenniük.
15.A szerződéses időtartam:
A szerződés teljesítésének határideje szerződéskötés napjától számítva 2014. November 30-ig. A
végszámla befogadásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel megléte és a használatbavételi
engedélyezési eljárás megindítása.

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS BÍRÁLATI SZEMPONTOK
16. Kiválasztási szempontok (alkalmassági feltételek)
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság
a)
Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye nem lehet negatív az előző 3 lezárt üzleti év egyikében sem
(2011, 2012, 2013).
Az alkalmasság igazoláshoz csatolandó dokumentum: az ajánlattevő mérlege avagy annak kivonata az
előző 3 lezárt évre vonatkozóan, amennyiben a mérleg közzétételét a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja.
b)
Az ajánlattevő teljes nettó forgalmának az előző 3 évre vonatkozó átlaga érje el a nettó
300 000 000 HUF-ot (2011., 2012., 2013.).
Az alkalmasság igazoláshoz csatolandó dokumentum: nyilatkozat az elmúlt 3 üzleti évre vonatkozó teljes
árbevételről.
c)
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint az ajánlattevő bankszámláján az ajánlati
felhívás feladását megelőző 2 évben semmilyen mértékű sorban állás nem fordult elő, illetve
hitelkapcsolat esetén a hitel visszafizetési kötelezettségének pontosan és határidőre eleget tett.
Műszaki-szakmai alkalmasság
a)
Az ajánlattevő legalább 1 db, a beszerzés tárgyát képező munkával azonos munkát (út és/vagy
kerékpárút kivitelezése) elvégzett az alábbi időszakban (2009. augusztus- 2014. augusztus, melynek értéke
elérte a nettó 200 millió forintot. A referencia legfeljebb 2 tételből tevődhet össze.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végső átadásra vonatkozó teljesítés igazolás másolatát a műszaki
ellenőrtől vagy a szerződést kötő másik féltől is kérje.
Az ajánlattevő által megjelölt beruházás teljesítésének kezdés/végrehajtása/befejezése bármikorra eshet az
említett időtartamon belül, de nem feltétel, hogy a mind a kezdés mind a befejezés az időtartamon belülre
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essen vagy az időtartam egészét kitöltse.)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a felhívá s
közzétételét megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárult, a szerződést kötő másik fél által
kiállított, beszerzés tárgykörében teljesített munkáit ismertető referenciaigazolás, amelynek
tartalmaznia kell legalább:
-

a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

-

a kivitelezés tárgyát, leírását,

-

a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több
kötelezett teljesítésről szól,

-

a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,

-

ellenszolgáltatás összegét és a saját teljesítés értékét (a saját teljesítés értékét abban az esetben
kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól),

-

a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,

-

arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a hivatkozott munkák teljesítésének igazolására szolgáló, az adott
munkák megrendelője, műszaki ellenőre által kiállított dokumentumok (átadás-átvételi
igazolás/teljesítési igazolás) bekérésre.

b)
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell EN ISO 9 001 tanúsítvánnyal (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált), vagy ennek hiányában a fentivel egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.
Az alkalmasság igazoláshoz csatolandó dokumentum: az EN ISO 9 001 tanúsítvány másolati példánya,
vagy a fentivel egyenértékű minőségirányítási rendszer tanúsítványa.
c)
Az elmúlt 3 év mindegyikében (2011., 2012., 2013.) az átlagos statisztikai állományi létszáma
elérte a 10 főt.
Az alkalmasság igazolásához csatolandó dokumentum: nyilatkozat az elmúlt 3 év (2011., 2012., 2013.)
átlagos statisztikai állományi létszámáról
d)
Az ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez szükséges szakemberekkel az alábbiak szerint kell
rendelkeznie:
-

legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki min. 3 éves (36
hónapos) gyakorlattal rendelkezik út és/vagy kerékpárút és/vagy gyalogút (járdaépítés) építési
munkák műszaki vezetésében.
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A szerződés teljesítése csak akkor kezdhető meg, ha ezen projektvezető rendelkezik a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5)
Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői
jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal
felelős műszaki vezetőként szerepel.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

-



a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló
önéletrajz, mely tarta lmazza a szakember jelenlegi munkahelyét is,



szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata;



a Magyar Mérnöki Kamara igazolásának egyszerű másolata



a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok

legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező építésvezető


a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló
önéletrajz, mely tartalmazza a szakember jelenlegi munkahelyét is,



szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata;



a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok

e)
Az ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az
alábbiak szerit kell rendelkeznie:
-

1 db. talajstabilizáló gép, mely legalább 2,5 m szélességben és 30 cm munka mélységben működik

-

2 db. gumikerekes és/vagy lánctalpas kotró min. 22t

-

1 db. kotró-rakodó, árokásóval kombinálva min. 60W teljesítménnyel

-

3 db. teherautó min. 18 t össztömegű

-

1 db. úthenger

-

1 db. vibrációs tömörítő henger min. 9 t

-

1 db. patkahenger

17.Értékelési szempont
Legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás
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AJÁNLATTÉTEL

18.A tenderdokumentáció beszerzése
A tenderdokumentáció Kovács Gábor pályázati referensnél ( HU-6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.,
palyazat@ujszentivan.hu; Tel: +36 20 402 2010) érhető el, bruttó 101 600 HUF (egyszáz egyezer hatszáz
forint) ellenében.
A fenti díj átutalással teljesíthető az alábbi számlaszámra (a közleményben kérjük feltüntetni az átutalás
tárgyát: PraG Works Kneszecyc3 HUSRB/1203/111/139 tender dosszié megvásárlása).
11500092-11075521
A fenti összeg nem tartalmazza a dokumentáció futárral történő megvásárlásának díját.
A dokumentációba történő betekintés lehetősége az ajánlatkérőnél a felhívás 5. pontjában megjelölt
elérhetőségen lehetséges, a palyazat@ujszentivan.hu e-mail címre történő bejelentkezést és kölcsönösen
alkalmas időpont egyeztetést követően. A z e-mail üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a következőt: PraG
Works Kneszecyc3 HUSRB/1203/111/139.
Az ajánlatokat a tenderdokumentációban szereplő formát umnak megfelelő módon kell elkészíteni és
benyújtani.
Ajánlattevők kérdéseikkel írásban fordulhatnak: Kovács Gáborhoz, palyazat@ujszentivan.hu, HU-6754
Újszentiván, Felszabadulás u. 7, az 1. pontban szereplő hirdetményi azonosító feltüntetésével) legkésőbb
az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 21 napig.
Az ajánlatkérő minden ajánlattevő kérdésére köteles válaszolni legkésőbb 11 nappal az ajánlattételi
határidő lejárta előtt.
A tisztázó válaszok, helyesbítések legkésőbb az ajánlatok benyújtását megelőző 11. napig kerülnek
közzétételre a Közbeszerzési Hatóság honlapján.
19. Ajánlattételi határidő
2014. Szeptember 29, hétfő, 9:00 óra CET
Nyitva tartási idő: 8:00-14.00 óráig munkanapokon.
A határidő lejártát követően benyújtott ajánlatok nem kerülnek értékelésre.
20. Az ajánlatok bontása
Helyszín: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7, Pályázati Iroda
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Időpontja: 2014. Szeptember 29, hétfő, 9:00 óra CET
21. Az eljárás nyelve
Az eljárással és a szerződéssel kapcsolatos minden írásos kommunikáció angol nyelvű.
22.Jogalap
a. COUNCIL REGULATION (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006
b. COMMISSION REGULATION (EC) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial
Regulation applicable to the general budget of the European Communities;
c. COMMISSION REGULATION (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing
Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an Instrument for Pre-Accession
Assistance (IPA)
d. COMMISSION REGULATION (EC) No 2342/2002 of 23 December 2002 leying down
detailed rules for the implementation of Council Regulation No 1605/2002 on the
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Commu nities.
e. COMMISSION REGULATION (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 on declaring certain
categories of ald compatible with the common market in application of Articles 87 and 88
of the Treaty (General Block Exemption Regulation)
f.

COMMISSION DECISION C (2007)2034 on the Rules and proceduers for services,
supplay and words contracts financed from the genereal budget of the European
Communities for the purposes of cooperation with third countries.

g. The Programme Document of the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation
Programme 2007-2013, approved by the European Commission on the 25th of March 2008
by Decision Ref No C(2008)1075
h. The relevant Call For Proposals of the Programme (HUSRB/1203)
i.

The Project Implementation Handbook for the Hungary-Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme 2007-2013

j.

The Guidelines for Implementing Information and Publicity Requirements for the Projects
in the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme

k. The Practical Guide to contract procedures for EC external actions
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.
htm)
l.

IPA — HUSRB/1203/111/139

***
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