Ajánlattételi felhívás
„Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti eljáráshoz
1. az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Kapcsolattartási pont, címzett: Dr. Molnár Miléna aljegyző
Tel: 34/361-444/149
email: molnar.milena@oroszlany.hu
2. az eljárás fajtája
közbeszerzési értékhatár alatti eljárás
3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi
követelmények, teljesítménykövetelmények:
Az Oroszlány, Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése a mellékelt
műszaki dokumentáció szerint.
Munkaterület átadás tervezett időpontja: 2018. május 28. 10 óra
A beruházás teljesítési határideje: A szerződéskötéstől számított 2 hónap.
4. a szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés, melynek tervezetét az ajánlattételi felhívás melléklete tartalmazza.
5. a teljesítés helye:
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály úton a BorgWarner gyár bejáratánál lévő autóbusz
megállóhely
6. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Megrendelő 1 db részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A számlák
fizetési határideje: 30 nap
Vállalkozó a részszámla kibocsátására az elvégzett munkák arányában jogosult, melyről a
műszaki ellenőr nyilatkozatát kell irányadónak tekinteni. A teljesítést a kivitelező által
készített tételes mennyiségi kimutatás alapján igazolja a műszaki ellenőr.
Részszámlák:
1. részszámla: 50 %-os készültségnél nyújtható be,
Végszámla: teljes készültségnél. A végszámla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi
eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és dokumentáció mindkét fél általi aláírását és
elfogadását követően van lehetőség.
7. az ajánlatok bírálati szempontja:
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot kívánja kiválasztani az
alábbi részszempontok alapján:
Részszempontok és súlyszámuk:
Részszempontok
súlyszám Az adható Az értékelés módszere
pontszám
alsó és felső
határa
Ajánlati ár
1-10
az értékelési pontszám arányosítással
2
kerül kiszámításra (két tizedes jegyig, a
kerekítés szabályainak alkalmazásával).
A legjobb ajánlat a maximális
pontszámot kapja. A következő
ajánlatok pontszámai a legjobb
ajánlathoz
történő
arányosítással
kerülnek kiszámításra az alábbiakban
megadott képlet szerint.
az ajánlattevő részéről a 1
1-10
A teljesítésbe bevonni kívánt felelős
teljesítésben
személyesen
műszaki vezető gyakorlati ideje
közreműködő műszaki vezető
értékelési szempontot
szakmai tapasztalata MV-KÉ
esetében:
(Közlekedési
építmények
55 hónap vagy annál hosszabb

2
műszaki vezetői szakterület)
jogosultságot igénylő feladatok
ellátása terén

jótállás időtartama (minimum 12 1
legfeljebb 60 hónap)

1-10

gyakorlati idő: 10 pont
49-54 hónap:9 pont
43-48 hónap: 8 pont
37-42 hónap: 7 pont
31-36 hónap: 6 pont
25-30 hónap: 5 pont
19-24 hónap: 4 pont
13-18 hónap: 3 pont
7-12 hónap: 2 pont
6 hónap, vagy az alatti: 1 pont
60 hónap: 10 pont
56 hónap: 9 pont
52 hónap: 8 pont
48 hónap: 7 pont
42 hónap: 6 pont
36 hónap: 5 pont
30 hónap: 4 pont
24 hónap: 3 pont
18 hónap: 2 pont
12 hónap: 1 pont

Pontszámítás képlete az ajánlati ár esetében a következő képlet alapján:
a legalacsonyabb érték az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a következő
képlet alapján, arányosan részesül pontozásban:
Azaz:
Pontszám= 10/ (Avizsgált /Alegjobb)
Ahol:
 Avizsgált= a vizsgált ajánlatban szereplő bruttó ajánlati ár
 Alegjobb= a legalacsonyabb érvényes bruttó ajánlati ár
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot kívánja kiválasztani, az
ajánlatoknak a bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli a fentiekben ismertetett módszerrel, majd az egyes
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb ár-érték arányt, amelynek az
összpontszáma a legnagyobb.
8. az alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
 nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott alábbi
jogosultságnak megfelelő 1 fő szakemberrel:
MV-KÉ (Közlekedési építmények felelős műszaki vezetői szakterület)
jogosultság
Az igazolás módja:
A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő szakember megnevezése
 nem rendelkezik legalább 1 db útépítési beruházás tárgyú referenciával.
Az igazolás módja: a megrendelő által aláírt referenciaigazolással vagy az ajánlattevő
nyilatkozatával
Kérjük bemutatni az ajánlatban a következőket:
 a megrendelő személye, székhelye
 a teljesítés ideje
 a referencia tárgya
 a referenciát adó személy elérhetősége
9. az ajánlattételi határidő:

3
2018. május 24. (csütörtök) 10 óra
10. az ajánlat benyújtásának módja, címe:
A mellékelt felolvasólap kitöltésével, Oroszlány Város Önkormányzata részére, 2840
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. II. emelet 43. számú iroda, Dr. Molnár Miléna aljegyzőnél
vagy
email-en, szkennelve: molnar.milena@oroszlany.hu címre
11. az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja:
2018. május 10.

