
EKR000358682019

Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 76320893Telefon:E-mail:

ErvinDr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nyarsapat.huAz 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

Nyársapát Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Belterületi helyi közutak fejlesztése NyársapátonKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000358682019
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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:

45233142-6

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Belterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton

Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, a Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi 
u. 304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak felújításának teljes körű kivitelezése. CPV kódok: 45233142-6 Közútjavítás 
45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 45233223-8 Úttest újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése Legfontosabb cél az 
útfelület javítása, állagmegóvása, a közlekedés biztonság javítása. Az utcák teljes hosszában javított burkolatot kapnak 5 cm AC11 
aszfalt terítéssel. A kapubehajtók burkolását jelen beruházás nem tartalmazza, csak az esetleges szintbe emelést, mely a sérültek 
biztonságos használatát jelenti a járdához, ill. a járdákról. Felújítandó utak hosszúsága: Utca megnevezés Helyrajzi szám: Felújítandó 
út hossza: Dózsa György u. Hrsz. 326,470 0+000-0+770 km szelv.-ig Viola u. hrsz. 430 0+000-0+240 km sz-ig Vasút u. hrsz. 305/3 0+
000-0+160 km sz-ig Rákóczi u. hrsz. 304 0+000-0+370 km sz-ig Kun Imre u. hrsz. 22 0+000-0+176 km sz-ig Az utak szélessége 
egységesen 4,0 m. Mindkét oldalon 0,5 m széles padkával, mely M22-es zúzott kővel az utat megtámasztja. A szikkasztó árkokat az 
utca terepmagasságait és adottságait figyelembe véve - a szelvény szerinti jobb oldalon helyezkedik el. A tervezett útburkolat 
keresztesése egyoldali 2,5% a szikkasztóárok felé lejt. Tervezett út szerkezete: Útburkolat: AC 11 Kopó F réteg építése 5 cm-es; 
Meglévő szerkezet kátyúzva, kellősítve Padkaanyag: Padka nyesése 10 cm-ig, 0,5-0,5 m széles padka készítése, M22 anyag (zúzottkő, 
Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) Tömörített altalaj A relatív tömörség trg= 93% a teherbírást az előző útszekrény biztosítja. Új fák 
ültetésére kerül sor ajánlatkérő által kijelölt helyekre, utcánként 5 db, összesen 25 db fa ültetésére kerül sor. Kizárólag olyan fa 
ültethető, mely alacsony növekedésű, megelőzve a későbbi terebélyesedés okozta károkozásokat. Utcánként a következő eszközök 
kerülnek kihelyezésre: Dózsa György utca:sebességi haladást jelző tábla, 1 db, a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését 
napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz kerül kihelyezésre a kialakított új pályaszakaszokon, fekvőrendőrnek 
nevezett eszközből 2 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db). Viola utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt 
érintő utca elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db kerül
elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db). Vasút utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca 
elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőfekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a 
fekvőrendőrt jelző táblák (2 db). Rákóczi utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén. 
Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db kerül elhelyezésre,
és a fekvőrendőrt jelző tábla. Kun Imre utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén. 
Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz,, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a fekvőrendőrt
jelző táblák (2 db). Mindegyik utcában elhelyezésre kerül egy db 4 kerékpár elhelyezésére lehetőséget biztosító eszköz. A meglévő 
állapot szilárd útburkolatú út kategóriába tartozik, besorolása nem változik. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és 
mennyiségét az árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció határozza meg.A felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
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Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, a Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi 
u. 304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak felújításának teljes körű kivitelezése. CPV kódok: 45233142-6 Közútjavítás 
45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 45233223-8 Úttest újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése Legfontosabb cél az 
útfelület javítása, állagmegóvása, a közlekedés biztonság javítása. Az utcák teljes hosszában javított burkolatot kapnak 5 cm AC11 
aszfalt terítéssel. A kapubehajtók burkolását jelen beruházás nem tartalmazza, csak az esetleges szintbe emelést, mely a sérültek 
biztonságos használatát jelenti a járdához, ill. a járdákról. Felújítandó utak hosszúsága: Utca megnevezés Helyrajzi szám: Felújítandó 
út hossza: Dózsa György u. Hrsz. 326,470 0+000-0+770 km szelv.-ig Viola u. hrsz. 430 0+000-0+240 km sz-ig Vasút u. hrsz. 305/3 0+
000-0+160 km sz-ig Rákóczi u. hrsz. 304 0+000-0+370 km sz-ig Kun Imre u. hrsz. 22 0+000-0+176 km sz-ig Az utak szélessége 
egységesen 4,0 m. Mindkét oldalon 0,5 m széles padkával, mely M22-es zúzott kővel az utat megtámasztja. A szikkasztó árkokat az 
utca terepmagasságait és adottságait figyelembe véve - a szelvény szerinti jobb oldalon helyezkedik el. A tervezett útburkolat 
keresztesése egyoldali 2,5% a szikkasztóárok felé lejt. Tervezett út szerkezete: Útburkolat: AC 11 Kopó F réteg építése 5 cm-es; 
Meglévő szerkezet kátyúzva, kellősítve Padkaanyag: Padka nyesése 10 cm-ig, 0,5-0,5 m széles padka készítése, M22 anyag (zúzottkő, 
Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) Tömörített altalaj A relatív tömörség trg= 93% a teherbírást az előző útszekrény biztosítja. Új fák 
ültetésére kerül sor ajánlatkérő által kijelölt helyekre, utcánként 5 db, összesen 25 db fa ültetésére kerül sor. Kizárólag olyan fa 
ültethető, mely alacsony növekedésű, megelőzve a későbbi terebélyesedés okozta károkozásokat. Utcánként a következő eszközök 
kerülnek kihelyezésre: Dózsa György utca:sebességi haladást jelző tábla, 1 db, a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését 
napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz kerül kihelyezésre a kialakított új pályaszakaszokon, fekvőrendőrnek 
nevezett eszközből 2 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db). Viola utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt 
érintő utca elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db kerül
elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db). Vasút utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca 
elején. Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőfekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a 
fekvőrendőrt jelző táblák (2 db). Rákóczi utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén. 
Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db kerül elhelyezésre,
és a fekvőrendőrt jelző tábla. Kun Imre utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén. 
Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz,, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a fekvőrendőrt
jelző táblák (2 db). Mindegyik utcában elhelyezésre kerül egy db 4 kerékpár elhelyezésére lehetőséget biztosító eszköz. A meglévő 
állapot szilárd útburkolatú út kategóriába tartozik, besorolása nem változik. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és 
mennyiségét az árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció határozza meg.A felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233142-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Jelen építési beruházás, útfelújítás gazdasági és műszaki egységet alkot.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2712 Nyársapát Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 
304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak NUTS: HU102

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban: 90

Belterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton

2712 Nyársapát Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 
304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak NUTS: HU102

Igen

Igen
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Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Kizáró okok: 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) vagy q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok 
igazolási módja: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 
szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
tekintetében nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Az EKRr 
12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem 
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy 
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára 
állították ki.

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

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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:

701. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

2. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, max. 36 
hónap)

30

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a feladatok teljesítését követően, a teljesítési igazolás kiadása után, a szabályszerűen kiállított számla 
ellenében átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül 
számított – teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint összeg mértékben biztosítja az előleg 
igénybevételét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésére, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) 
bekezdéseire valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-ára, a 2007. évi CXXVII. tv. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
rendelkezéseire, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. §-ára és 6:187.§ -ára. Az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a alkalmazandó. Ajánlatkérő nem kíván tartalékkeretet kikötni. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF
. Részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a 
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap. Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, Ajánlatkérő a 
teljes nettó szerződéses összeg 3%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér követelésére jogosult. Amennyiben a teljesítés – olyan 
okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően – meghiúsulási kötbérre 
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenérték 20%-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményeket.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményeket.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményeket.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményeket.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményeket.

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

szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. - Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a 
tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. - Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - 
Ha a gazdasági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát 
megnevezni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpontja 
alapján tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást
, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy 
azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki 
jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó 
befolyással rendelkezik, d) alapítványok esetében az a természetes személy, da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt 
százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, db) akinek érdekében az alapítványt 
létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének,
vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében
eljár. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire, mely szerint a kizáró 
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – 
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő kizárja
az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 
64. §-ára.
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Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) 
bekezdés). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett 
nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan . Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell nyilatkozatát 
arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 
Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 

V.2) További információk

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)vagy 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

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.04.05 16:00

HU

60

2019.04.05 18:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az 
ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Az ajánlatok 
összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Közös ajánlattétel esetében az 
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást az EKRr 13. § (3) bekezdésének 
megfelelően, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli 
azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, 
hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok 
részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt 
Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat
nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő tételek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék
egyenértékűségét a 321/2015. (X .30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a 
nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosítékhoz nem köti. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezéseit. 
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Nyertes ajánlattevő köteles – a 322/2015. (X.30)
Korm. rend. 26. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 20.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény 
mértékű építési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti
összegre kiterjeszteni. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok 17. pontjában található 
adatkezelési tájékoztató elfogadásával kapcsolatos nyilatkozatot.


