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Felhívás

www.janossomorja.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 303102322Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU221NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.janossomorja.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Jánossomorja, belterületi kerékpárút építés kivitelezési munkái, I.-II. 
rész

Közbeszerzés 
tárgya:

Jánossomorja Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000072412018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Jánossomorja Város Önkormányzata EKRSZ_
35614713

Jánossomorja HU221 9241

Szabadság Utca 39.

Péntek Tímea

pentekt@janossomorja.hu +36 306575463 +36 96226145

www.janossomorja.hu

Nagy Gabriella egyéni vállalkozó EKRSZ_
37258665

Mosonmagyaróvár 9200

Ujhelyi Imre Utca 21

Nagy Gabriella

gabriella23nagy@gmail.com

www.janossomorja.hu
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II.2.3) A teljesítés helye:

45213316-1

45233220-7

45233120-6

45233162-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Kerékpársáv létesítés és kapcsolódó munkákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

2Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, Jánossomorja, belterületII.1.6) A teljesítés helye:

2018.10.31.vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45233162-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Jánossomorja, belterületi kerékpárút építés kivitelezési munkái, I.-II. rész

A kiviteli terv szerinti - 0+079,57 - 0+000 km. és a 0+000 – 3+739,96 km. szelvények között valósul meg a belterületi 
kerékpáros hálózat, amely során szakaszonként különböző műszaki megoldással, váltakozva épül kerékpárút, közös járda és 
kerékpárút is, de jellemzően az út pályaszerkezet szélesítésével 2 oldali kerékpársáv kerül kialakításra. Létesül kerékpáros nyom
és nyitott kerékpársáv. Burkolt úton való haladásra kerékpáros nyom útburkolati jel és kitáblázás hívja fel a figyelmet. A 
kerékpársáv átvezetése miatt a vasúti átjáróban áthelyezésre kerül a labirint korlát és a fél- és fénysorompó. A nem támogatott 
műszaki tartalom mennyiségeit külön költségvetési kiírások tartalmazzák.
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Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

70Ajánlati ár /ellenszolgáltatás/ nettó 
összege (Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

30Jótállás vállalt ideje /legalább 36 
hónap-legfeljebb 60 hónap/ (hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

I. rész: A kiviteli terv szerinti - 0+079,57 - 0+000 km. és a 0+000 – 2+240, valamint a 2+900 - 3+739,96 km. sz. között valósul 
meg a belterületi kerékpáros hálózat, amely során szakaszonként különböző műszaki megoldással, váltakozva épül kerékpárút, 
közös járda és kerékpárút is, de jellemzően az út pályaszerkezet szélesítésével 2 oldali kerékpársáv kerül kialakításra. Létesül 
kerékpáros nyom és nyitott kerékpársáv. Burkolt úton való haladásra kerékpáros nyom útburkolati jel és kitáblázás hívja fel a 
figyelmet. A kerékpársáv átvezetése miatt a vasúti átjáróban áthelyezésre kerül a labirint korlát és a fél- és fénysorompó. Főbb 
mennyiségek: 1.1. 8507. j. út 0+355,15 – 0+556,08 km.sz. közötti útburkolat felújítás (nem támogatott): 201 fm hosszban 
felújításra kerül az útburkolat. 100 m2 aszfaltburkolat marása 6 cm vtg., 42,4 m3 AC-22 kötőréteg, 51,4 m3 AC-11 (F) kopóréteg.
Ezen szakaszhoz az aszfaltkeveréket győrújfalui keverőtelepi átvételi lehetőséggel a Magyar Közút Nzrt. biztosítja. 1.2. 8507. j. 
úton Belterületi kerékpárút hálózat, kerékpársáv létesítés szélesítéssel (támogatott): 30 db aknafedlap szintre emelés 124 m2 
aszfalt útburkolat bontás 5880 m2 aszfalt burkolat profilba marása 4 cm-ig 1930 m2 aszfalt burkolat profilba marása 4 cm felett 
105 m2 járda burkolat bontása 718 m2 aszfalt burkolat bontása (kerékpárút) 1186 m2 kavicsos út bontása 85 m2 beton 
burkolatú kapubejáró bontása 30 m2 aszfalt burkolatú kapubejáró bontása 12 m3 beton útalap bontása 14,4 m3 makadám útalap
bontása 3330 m burkolatszél vágás és bontásban 120 m szegélyek bontása 50 m2 AC-11 kátyuk javítása 23 db fedlap 
szintbehelyezés 3750 m3 földmű építés bevágásból és föld elszállítás 7404 m2 altalaj tömörítése 210 m3 földmű építés 
anyagnyerő helyről 1147 m3 védőréteg HK-ból 875 m3 védőréteg FZKA-ból 91 m2 geotextília 600 m3 talajcsere 188 m3 M56 
mechanikai stabilizáció 4 m3 Ckt 416 m3 mészkő murva útalap 6 m3 C6 j. Beton útalap 3570 m2 aszfalt erősítő rács 47 m3 AC-
11 kötő réteg 447 m3 AC-22 kötő réteg 73 m3 AC-11 kopóréteg 424 m3 AC-11 (F) kopóréteg 3110 m modifikált bitumenes 
tömítőszalag 150 m kiemelt szegély, 21 m kerti szegély 25 m döntött szegély, 1180 m süllyesztett szegély 60 m kert szegély 35 
m3 AC-8 kerékpár és gyalogútra 1 db labirint korlát elhelyezése 100 m2 padkarendezés 416 m3 padka készítés 820 m2 
humuszterítés 1.3. Belterületi járda átépítés (nem támogatott): 638 m2 járdaburkolat bontása, 85 m3 földmű építés, 645 m2 
altalaj tömörítés, 240 m2 szigetelés, 65 m3 védőréteg, 95,5 m3 M56 mechanikai stabilizáció, 19 m3 AC-8, 26 m3 AC-11 1.4. 
Kerékpársáv szélesítésnél SR1-es útátjáró fény- és félsorompók áthelyezése, kábelvédelmi munkák (támogatott): 0+595,38 km. 
sz.-ben 5 db közúti fénysorompó jelző áthelyezése, 2 db félsorompó hajtómű áthelyezése, 8 m kábel védőcső.A részletes műszaki 
tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részét képező „Ajánlattételi műszaki dokumentáció”, a mennyiségeket a „Költségvetési 
kiírás" tartalmazza. Kiviteli tervdokumentáció : Műszaki leírás és Tervdokumentáció tervjegyzék szerint. (A továbbiakban együtt 
röviden: Kiviteli terv) A Talent-Plan Kft. által készített Kiviteli tervdokumentáció: „Jánossomorja, belterületi kerékpáros hálózat 
kiépítés”-re és a Szenzorika Bt. által készített „Útátjáró vasúti biztosító berendezés átépítés előterve", valamint a H-Planer 
Mérnökiroda Szolgáltató Kft. által készített „Jánossomorja, belterületi kerékpáros hálózat és a 16. sz. vasútvonal 
keresztezésének" üzemeltetői engedély terve. Költségvetések: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. A Közbeszerzési dokumentációban konkrét 
anyag vagy gyártmány megnevezésére a műszaki tartalom és az elvárt minőség egyértelmű meghatározása céljából került sor. A 
Közbeszerzési dokumentációban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű anyagot, eljárást, szabványt, műszaki 
engedélyt, műszaki ajánlást vagy műszaki előírást „vagy azzal egyenértékű”-ként kell értelmezni. (321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 46. §. (3) és (5) bek.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, Jánossomorja, belterület

Igen

Igen

Igen

Nem
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II. rész: 2. 8507. j. út 2+240 – 2+900 km.sz. közötti út pályaszerkezet szélesítése (támogatott): 660 fm hosszban az út 
pályaszerkezet szélesítésével lehetővé válik a 2 oldali kerékpársáv kialakítása. A szélesítés terve figyelembeveszi a Magyar Közút
Nzrt. útfelújítási tervét az összehangolt megvalósítás érdekében. Főbb mennyiségek: 12 db aknafedlap szintbehelyezés 861 m3 
bevágás, árokprofil kialakítás 904 m3 föld elszállítás 84 m3 földmű építés anyagnyerőhelyről 407 m3 védőréteg HK-ból 363 m3 
védőréteg FZKA-ból 200 m3 talajcsere 1154 m2 aszfalt erősítő rács 38 m3 AC-11 kopó (F) kiegyenlítőréteg 183 m3 AC-22 kötő 
réteg 59 m3 AC-11 (F) kopóréteg 1154 m modifikált bitumenes tömítőszalag 116 m3 padka készítés A részletes műszaki 
tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részét képező „Ajánlattételi műszaki dokumentáció”, a mennyiségeket a „Költségvetési 
kiírás" tartalmazza. Az „Ajánlattételi műszaki dokumentáció” részei: - Kiviteli tervdokumentáció : Műszaki leírás és 
Tervdokumentáció tervjegyzék szerint. (A továbbiakban együtt röviden: Kiviteli terv) A Talent-Plan Kft., 9023 Győr, Richter J. u. 
11., Miklósi Attila közlekedés- és közműtervező és Erdeyné Sipos Klára közlekedés tervező által készített Kiviteli 
tervdokumentáció: „Jánossomorja, belterületi kerékpáros hálózat kiépítés”-re vonatkozóan, készült: 2017. december. 15. - 
Költségvetési kiírás: 2. számú költségvetés A Közbeszerzési dokumentációban konkrét anyag vagy gyártmány megnevezésére a 
műszaki tartalom és az elvárt minőség egyértelmű meghatározása céljából került sor. A Közbeszerzési dokumentációban 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

II.2.3) A teljesítés helye:

45233162-2

45233228-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Kerékpársáv útszélesítéssel (2+240-2+900 km.)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az Ajánlatkérő a „Belterületi kerékpárút építés Jánossomorján” tárgyú projekt keretén belül az építési beruházás 
finanszírozásához a hatályos támogatási okirat alapján az I. részhez 100 % támogatási intenzitású TOP támogatással és a nem 
támogatott műszaki tartalmához a 2018. évi költségvetésében saját forrással is rendelkezik. A támogatás elszámolása 
utófinanszírozású.

II.2.13) További információ:

TOP-3.1.1.-15-GM1-2016-00015Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: 2018.07.16. 2018.10.31.

Nem

Nem

Nem

Igen

NUTS-kód:

Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, Jánossomorja, belterület
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TOP -3.1.1.-15-GM1-2016-00015Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

70Ajánlati ár (ellenszolgáltatás) nettó 
összege (Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

30Jótállás vállalt ideje /legalább 36 
hónap-legfeljebb 60 hónap/ (hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű anyagot, eljárást, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki ajánlást vagy 
műszaki előírást „vagy azzal egyenértékű”-ként kell értelmezni. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) és (5) bekezdése)

Igen

Igen

Igen

Nem

2018.08.01. 2018.10.31.

Nem

Nem

Nem

Igen



EKR000072412018

A Kbt. 115. §. (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlatkérő nem köteles alkalmassági követelményeket előírni. Jelen eljárásban erre 
tekintettel nem kerül előírásra alkalmassági követelmény, mivel az Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás megvalósítására megfelelő 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

Az Ajánlatkérő a „Belterületi kerékpárút építés Jánossomorján” tárgyú projekt keretén belül az építési beruházás 
finanszírozásához a hatályos támogatási okirat alapján a II. részhez 100 % támogatási intenzitású TOP támogatással rendelkezik.
A támogatás elszámolása utófinanszírozású.

II.2.13) További információ:

Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire és 115. § (1) bekezdésére 
figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.) és q.) pontjai szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg. Az eljárásban nem 
lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (
1) bekezdés g)-k), m.) és q.) pontjaiban, foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel 
szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m.) és q.) pontjaiban, szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a 
kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott Kbt. 74. § (1)] A Kbt. 62. § (1) 
bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó 
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 
Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan 
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) 
bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 12.a) pontban hivatkozott kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként 
csatolt nyilatkozatminta tartalmazza). Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. [Kr. 17. § (1)] Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a jelen eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 
más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)]A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő
a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok) -
a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentum kivételével - nem lehet(
nek) az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző dátummal kiállított(ak).
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További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a Kbt. 135. §. (7) alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 
ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az igényelt előleg az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül átutalással kerül kifizetésre. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni. Az Ajánlatkérő a szerződés 
ellenértékét a Kbt. 135. § (1)–(2)-ben foglaltak szerint kiállított teljesítésigazolást követően számla alapján fizeti ki banki átutalással. 
Az Ajánlatkérő az ellenértéket, a számla kézhezvételének napjától számított 15 napos fizetési határidővel, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) – (3) foglaltak szerint utalja át. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) alapján, a Ptk.
6:130. § (1)-(2)-től eltérően, a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32/A. §. (1) szerint utalja át. I. rész: 3 db rész- és 1 db végszámla, II. 
rész: 2 db rész- és 1 db végszámla lehet.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér, valamint jótállási biztosíték a dokumentáció részét képező szerződés-tervezet szerint. Ajánlattevő 
kötbért köteles fizetni az alábbi esetekben és az ott meghatározott mértékben: ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetén a 
késedelmi kötbér napi mértéke 100.000 Ft, de ajánlatkérő ezen a jogcímen maximum a nettó szerződéses összeg 15 %-át 
érvényesítheti. Ajánlattevőnek felróható meghiúsulás esetén, ill. amennyiben a Megrendelő a szerződést az ajánlattevő szerződésszegő
magatartása miatt felmondja, az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amely mértéke a teljes nettó 
szerződéses összeg 20 %-a. Annak biztosítására, hogy a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit szerződés szerint, a jótállási időszakon 
belül teljesíti, határidőre eleget tegyen, a Vállalkozó a tartalékkeret nélküli nettó szerződéses összeg 5 %-ig terjedő jótállási 
biztosítékot nyújt a Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

referenciákkal és szakemberekkel rendelkező, a teljesítésre képes, szakmailag megbízható 5 gazdasági szereplőt kíván ajánlattételre 
felkérni.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányú ajánlat (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Az 
értékelés módszerét a Közbeszerzési dokumentáció Tájékoztatója tartalmazza. 2. A hiánypótlás lehetőségének biztosítása: Kbt. 
71. §. szerint. 3. Az ajánlatnak elektronikus űrlap formájában kitöltött felolvasólapot kell tartalmaznia. [Kbt. 66. § (5) és Er. 11. §.
(1)] 4. Az ajánlati árat az ajánlathoz csatolt Költségvetési kiírás alapján kell meghatározni. A Költségvetés nettó ajánlati ár (
ellenszolgáltatás) összesen sorába kerülő értéket kell a Felolvasólapon feltüntetni. Az árazott Költségvetés I. és II. részekre 
szakmai ajánlatnak minősül, excell és pdf. formátumban kell beadni elektronikusan. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint 
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)]. 6. Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek 
csatolniuk kell a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők 
nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselő, akit a Kbt. 35. § (2)-ben foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát. [Kbt. 35. § (6), 35. § (3)-(4), Er. 13. 
§. (2)-(3)] 7. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) szerinti nyilatkozatot be kell nyújtani. 8. Az ajánlattevő, illetőleg az ajánlattevő által az 
eljárásba bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját be kell nyújtani a Tájékoztató szerinti. 9. A szerződéskötés feltétele, hogy az 
ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosí-tási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra (Az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §.): A felelősségbiztosításnak építési kivitelezési tevékenységre kell 
vonatkoznia. Kártérítési limitek: legalább 20 mFt/év és legalább 10 mFt/kár. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítési 
időtartama alatt az előírtaknak megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni.Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni 
szükséges, hogy az előírt feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik vagy legkésőbb a szerződéskötésig 
rendelkezni fog. Az igazolás módja a szerződéskötés időpontjáig: a felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás egyszerű 
másolatának benyújtásával. A felelősségbiztosítás hiánya vagy tartalmi nem megfelelősége az Ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. 
(a Kbt. 131.§ (4) alapján) 10. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a 
minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők gazdasági 
és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását. 11. Az ajánlatban az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell a jótállási biztosíték határidőben történő nyújtására vonatkozóan a Kbt. 134. §. (5) bekezdése szerint. 12. Az 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) e.) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 13. 
Előzetes vitarendezés kezdeményezhető a Kbt. 80. §. és a Kbt. 114. §. (13) alapján. 14. Jogorvoslati kérelem benyújtható: Kbt. 
148. §. (4) szerint.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2018.06.14. 10:00

HU

2018.06.14. 12:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

ÚTKORONA Építő és 
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 2072 
Zsámbék Jóvilág Utca 50

Tel.: +36 202596996
Email: utkorona@utkorona.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

DUNA ASZFALT Út és 
Mélyépítő Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Magyarország, 6060 
Tiszakécske Béke Utca 150

Tel.: 3619201204
Email: vallalkozas@

dunaaszfalt.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

STRABAG Általános Építő 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Magyarország, 1117 
Budapest Gábor Dénes (

Infopark D épület) Utca 2.

Tel.: 0036 30 316 3476
Email: ivett.hidasi@strabag.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Makadám Útépítő és 
Helyreállító Kft.

Magyarország, 9028 Győr 
Külső Sági Út 20.

Tel.: 96419-332
Email: makadamkft@

makadamkft.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 9024 Győr 
Bartók B. Utca 8/A.

Tel.: 003696525925
Email: horvath.sandor@

arviakft.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő
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