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a ,,Fenntartható kÖzlekedésfejlesztés Balassagyarmaton" tárgyú közbeszerzési etjárás
megindíásáról

A katasztrófavédelemrÓl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll: törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020.(llt.tt.1 Xorm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított potgármesteri jogkörömben eljárva, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjárvány terjedééének csoÍ<kéntése érdekében a
következő döntést h ozom :

1.) A mellékletben foglalt taftalommal elfogadom a ,,Fenntartható közlekedésfejtesztés
Bal assagyarmaton" tárgyú közbeszerzési eljárás ajá n lati fel h ívását.

2.) Felkérem a Közös ÖnkormányzatiHivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2020. június 15.
Csach Gábor polgármester
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l=J ELJARAS AzoNoSITo ADATAI

Nemzeti, Kbt. LL2. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (

hirdetménnyel induló) - EKR0001 5 97 02020
ElO - Etőkészítés szakasz

:.ii;:i,,, , .:.,..',.:',1 Fenrrtartható közlekedésfejlesztés Balassagyarmaton

:.,.,,1,;l; l.i:,:,,,i l'. I}alassagyarmat Város Örrkormányzata

§ánlati felhívás

Aj ánl a ti l r é szvé te li fe lhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szertntí eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek §elölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Balassag-yarmat Város Önkorrnányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_
86802022

postai cím: Rákóczi fejedelem Út 12.

Város: BalassagYarmat NUtS_kód, HU313 postai irányítószám: 2660 ország: Magyarország

Kapcsolattaftó személy: Dr, Varga Andrea

E_mai]: kozbeszerzes2@ Telefon: +36 35505900
balassagyarmat,hu 

'leleÍon: Fax:

InternetCÍm(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: 1URLi www,balassag-yarmat,hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös ajánlatkérők képviseletére Igen

jogosult:

Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörúen Múködő Nemzeti azonosítószám EKRSZ_
Részvénytársaság 35618302

postai cím: Fényes Elek Utca 7-13

Város, BudaPest NUTS-kód: HU110 postai irányítószám; 7024 ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy; Dr, Falucskai Zoltán

E-mail: falucskai.zo]tan@kozut.hu Te]efon: +36 18199171 Fax: +36 18199540

Internetcím(ek)
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Azajánlatkérő általános címe: (URL) http://internet,kozut,hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Közös a.iánlatkérők képviseletére Nem

jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivata]os név: Balassagyarmati Városfejlesztő Korlátolt Nemzeti azonosítószám EKRSZ_
Felelősségű Társaság 65301472

postai cím; Rákóczi U. 12,

Város: BalassagYarmat NUtS_kód, HU313 postai irányítószám: 2660 ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: oravecz István

E_mail; varosfejleszto@balassagyarmat.h, T"]"for,, Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerzódés közös közbeszerzés formájában valósul meg, Igen

Meglratalmazott ajánlatkérő nélkül, Nem

Az L1) pontban feltüntetett ajánlatkérők köztil meghatalmazott ajánlatkérő: Igen

Ajárrlatkerónevel BalassagYarmatVárosÖrlkormányzata

Ajánlatkérőrrek mirlősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került fe]túntetésre: Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés, Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélküt, teljes körűen, közvetlenül és dijmentesen elérhető a következő Igen

címen:

Aközbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott: Nem

További irrformáció a következő helyről érlrető el:

https ://ekr. gov.hu/porta]/kozbeszerzes/e]j arasok/EKRO 0 0 1 5 97 O2O2O lreszletek

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím: Igen

mási]< cím: (acljon meg másik círnet) Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan, Igen https://ekr. gov. hu/porta]/kozbeszerzes/elj arasok/EKRO 0 0 1 597 O2O2O lreszletek

a fent em]ített címre: Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet) Nem

Az elektronikus komrnunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek rrem általánosan Nem

]r'ozzáférbetők:

EKR000l 59702020



I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajántatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevókenység

Fő tevékenység: Á]ta]ános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1,1) Elrrevezés: Fenrrtartlrató közlekedésfejlesztés Balassagyarmaton

Hivatkozási szám: EKR000159702020

II.1,2) Fő CPV-kód:

45233720-6

ILt,3) A szerződés típusa: EPÍtési beruházás

II.1.4) A közbeszerzós röüd ismertetése:

1, rész: a Magyar KÖzút Nonprofit Zrt. konzorciumi partnerségével 1 db körforgalmi csonópont létesü] a 22 sz. fl<]. út - Ady Endre út -
KÓvári Útjelenleg meglévő balesetveszélyes csomópontjának átépítésével, járdaépítéssel a körforgalorn környezetében, kapcsolódva a
meglévő járdaszakaszoklroz. A járda szélessége I,5-2,0 m, oldalesése 2,5 %. A létesítmény lrelyszínrajzi vona]vezetése az alábbiak
szerint készÜI: kÖrforgalom belső sugara: 10,Orn; körpálya szélessége: 7,25m; járhatő gyűrú szélessége: 1,0m, ami 0,25m széles ,,K"
szegéllyel kapcsolódik a körpályához. A körforgalom kia]akítás során a meglévő víznyelők egy része feleslegessé válik és új
víznyelŐaknákat kell elhelyezni a körforgalom, valamint a csatlakozó ágak mélypontjain. A mélypontokban elhelyezettviznyelő aknákat
jellemzően a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe kell kötni. A gyalogátkelőheiyek vonalába esó víznyelők hagvonánvos
víznyeIŐ rácsal ellátott víznyelők, egyób helyeken oldalbeömlésű aknákat kell elhelyezni, Azokat a nreglévő víznyelő aknákat és
csatornaszakaszokat, amelyek a körforgalom kiépítése miatt feleslegessé válnak, el kel1 bontani. Csapadékcsatorna bekötés épül 10 db
, nrelyrrek hossza: D3Ob; 70,5m; NA300 KG-PVC: 20,5m; Víznyelő akna épül oldalbeömléses kialakítással: 6db hagyomárryos
kialakítással; 4db A Penny ÁruháztóI, részben a jelenlegi járda kiszélesítésével új kerékpárút létesül a 22 sz, íkl. út - Ady Endre út -
KÓvári Út átépítésre kerúlŐ csomóponttól a Nyugati ipartelepi útig, 1062,6 m hosszal (a22 sz. fl<]. út mellett, Algőver Mihály út - Ligeti
Lajos Út folytatásában a vasúti pálya mellett). A kerékpárrrt forgalrni sávjainak szélessége 2*1-,O m, oldalesése 2,5 o/o. A burkolathoz
kétoldali 0,5 n széles stabilizált padka kapcsolódik. A körforgalmi csomópontban 35,85 m hosszban kell optikai kábelt, valamint 2 db
kÖzvilágítási kandelábert áthelyezni, 2. rész: Kerékpárut létesü] a Balassagyarmatnak Szügy községgel szomszédos közigazgatási
határától a balassagyarmati autóbusz-pályaudvarig. A Balassagyarnrat Szügy községgel szomszédos közigazgatási határától a Május 1,
Úti kÖrforgalomi csomópont környezetéig, közel 2,00 km (1818,15 m) hosszban új kerékpárut létesül. A Május 1. úti körforgalomi
csonrópontot megelőző szakasztól a balassagyarmati ar.rtóbusz-pályaudvarig tartó szakaszon kijelöléssel/új építéssel létesül 4065,91 m
hosszban kerékpárforgalmi ]étesítmény (Gárdonyi Géza út - Springa domb - Temető út - Dózsa György út - Rákóczi Fejedelem út -
Mikszáth Kálmán Út - Ipolyjáró Út - Balassagyarmati autóbusz pályaudvarig). A kerékpárút létesítés az Aszód - Balassagyarmat -
Ipolytarnóc vasútvonalat az 582+58,34 illetve 596+62,37 szelvényben keresztezi. A Balassagyarmat -Ipolytarnóc w-on mindkét
sínszálban a hevederes illesztést L2-72 m hosszú 48 rendszerű síncseréve] tovább ke1l helyezni. Az Aszód - Balassagyarmat w-on a ,,

TU"jelű vb. aljak helyett 60 ctn kiosztással,,LM"jelű vb. aljakat (10 db) kell beépíteni geós leerősítéssel. Az elvégzendő munka építési
engedélY kÖteles tevékenység. A részletes fe]adatleírást és az árazat]an költségvetést az ajánlati felhívás és dokumetrtáció részét
képező műszaki ]eírás tartalmazza. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok ígazolásának, valamint a
kÖzbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjárÓ} szÓIÓ 327l2o1"5. (x. 30,) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR,) 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
kÖzérthető nreghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eIjárásra, tevékenységre, szemé}yre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének eg-yértelmű meghatározása érdekében történt, és
megnevezés mellett a ,,vagy azza| egyenértékŰ" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.1,.5) Becsült érték:

Erték áfa nélkü]: Pénznem: HUF

(ÁFA nélkÜl; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II. 1.6) Részekre vonatkozó információk

Részajánlat tételre lehetőség van ]gen

Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntarlja ajogot arra, hogy a következő részekvagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

IL2,1) Rész száma, elnevezése: I - 22 sz, fkl. Út-Ady út körforg., kerékpárut építése

IL2,2) T ovábbi CPV_kód (ok) :

Fő CPV-kód:

45 1 00000_8

45 1 1 2000_5

45It2700-2

45213316_1

4523312B.2

45233762-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kórl:

HU3l3 Nógrád

A teljesítés helye: Balassagyarmat belterületén: 293, 294, 296, 29Bl78, 29Bl1,9, 2990, 329, 331, 335/2, 335/3, 335/4, 335/5,
34Bl5, 3B2, 54, hrsz-ú földrészleteken

ILz.4) A közbeszerzés mennyisége:

1, rész: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumi partnerségével 1 db körforgalmi csomópont létestrl a 22 sz. fkl út - Ady Endre út -
Kóvári útjelenleg meglévő balesetveszélyes csomópontjának átépítésével, járdaépítéssel a körforgalon környezetében, kapcsolódva a

meglévőjárdaszakaszoklroz, Ajárda szélessége 1,5-2,0 nr, o]dalesése 2,5 oÁ. A létesítmény helyszínrajzi vonalvezetése az alábbiak
szerínt készül; körforgalom belső sugara: 10,0m; körpálya szélessége; 7,25m; járható gyűrú szélessége: 1,0m, ami 0,25m széles ,,K"
szegéllyel kapcsolódik a körpályához, A körforgalom kialakítás során a meglévő víznyelők egy része feleslegessé válik és új
víznyelőaknákat keIl eIhelyezni a körforgalom, valamint a csatlakozó ágak mélypontjain. A mélypontokban elhelyezett víznyelő aknákat
jellemzően a meglévő zár1 csapadékvíz elvezető rendszerbe kell kötni. A gyalogátkelőhelyek vonalába eső víznyelők hagyományos
víznyelő rácsal eliátott víznyelők, egyéb helyeken oldalbeömlésű aknákat kell elhelyezni. Azokat a meglévő víznyelő aknákat és
csatornaszakaszokat, amelyek a körforgalom kiépítése miatt feleslegessé válnak, el kell bontani. Csapadékcsatorna bekötés épül 10 db
, melynek lrossza: D3Ob: 70,5m; NA300 KG-PVC: 20,5m; Víznyelő akna épúl oldalbeömléses kialakítással: 6db hagyományos
kialakítással: 4db A Penny Áruháztól, részben a jelenlegi járda kiszéiesítésével új kerékpárút létesül a 22 sz. fk1. út - Ady Endre út -
Kóvári út átépítésre kerülő csomóponttól a Nyugati Ipartelepi útig, 1062,6 m hosszal (a22 sz, fl<l. út me]lett, Algőver Mihály út - Ligeti
Lajos út folytatásában a vasúti pálya mellett). A kerékpárut forgalnri sávjainak szélessóge 2*!,O m, oldalesése 2,5 %. A burkolathoz
kétoldali 0,5 m széles stabilizá]t padka kapcsoiódik. A körforgalmi csomópontban 35,85 m hosszban kell optikai kábelt, valamint 2 db
közvilágítási kandelábert áthelyezni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra a körülményre, hogy az országos közút tekintetében a

Magyar Közút Nonprofit Zrt, a helyi közutak tekintetében az Örrkortnányzat nirrősül építtetőnek. Jelen beruházás mindkét, országos és
lrelyi közutat is érint, egymástól rnűszakilag el nenr választható módon, azonban a nregvalósítandó feladatokat a csatolt árazatlan
kőltségvetések e]különítetten tartalmazzák. A munkálatok elvégzése, és így az ajánlatok érlékelése, az eljárás eredményhirdetése is
csak a teljes núszaki tartalomra vonatkozóan történhet. Vállalkozó feladatát képezijelen qánlati felhívással egyidejűleg megküldött
dokumentációkban (tervlapokon, műszaki leírásokban, a szerződéstervezetben, valamirrt az árazatlan költségvetésekben) összefoglalt
tevékenységek teljes körű e]látása.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásjellege és mennyísége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2. 5) Ertékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok; Igen

Minőségiszempont: Igen

Súlyszám /JelentőségMegnevezés

Ugyanazon 1 fő szakembernek a szakmai tapasztalata, aki művezetőként és/v 10
építésvezetőként és/v főépítésvezetőkérrt és/v projektvezetőként vett részt
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Útépítési és/v útfelúj.-i projektekben (0-36 lrónap)

M/2. aIkalmasság tekintetében megajánIott szakember közlekedési építmények
szakterüIeten megszerzett többlet szakmai tapaszta]ata (0-36 hónap)

A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átVételétő1 sZámítottjótálIás
időtarlama (36-60 hónap)

10

10

Költség szempont: Nem

Ár szempoIlt: Igen

Megnevezés

Nettó ajánlati ár (Forint)

II.2,6) Becsült érték:

Erték áfa nélkül;

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IL2.13) További inforrnáció:

Súlyszám / JeIentőség

7o

(keretmegáIlapodás vagy dinanrikus beszezési rendszer esetében ennek a résznek a kerettnegáIIapodás vagy dinanrikus beszerzésí
rend szer teIjes id őtartatnára vonatkozó be csült összé rtéke)

IL2,7) Aszerződés, keretmegáIlapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartarna

Időtartam hónapban:

vagy trapban: 150

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma;

A szerzódés meghosszabbítható Nem

II.2.B) Az ajánlattótelre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nllt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szátrr;

A jelentkezők száraának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IL2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.1O) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat e]ektronikus katalógus forrnájában kett benffitani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell Nem
tartalrnazniuk

II.2.'],2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A kÖzbeszerzés európai uniós alapokból finarrszírozott projekttel és/vagy progranrmal kapcsolatos Igen

Pénznetn:

ToP-3, 1. 1_1 6-NG1 -201 7_00003

II.2.5) alPonthoz: Az I. részszenrpotlt értékelése: Ajánlatkérő ezen értékelési részszempotrt esetében azt értékeli, ha Ajárrlattevő
bemutat legalább 1 fő olyan szakembert, aki művezetőként és/vagy, építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy
Projektvezetőként Útépítési és/vagy ÚtfelÚjítási rnunkátvégzett projekteken (az ajánlati elem tninimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb
szintje 36 hónaP). Ajánlatkérő maximum 36 db hónap bemutatását énéke]i, az afeletti többletmegajánlásokat is a maximum ponttal (10
Pont) értékeli. A 2. részszempont értékelése: Az ajánlattevő által a minőségi értékelési szempontra bemutatott szakember re]eváns
tÖbblet szakmai taPasztalata tekintetében, amennyiben az ajánlatban válIalt releváns többlet szakmai tapasztalat időtartama eléri vagy
meghaladja a 36 hónapot, Úgy a pontszámítási képletbe az Alegkedvezőbb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 36 hónap kerül
behelYettesítésre. (az ajánlati elem tninimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) A 3. részszempont értéke]ése: A 3.
részszemPont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállaltjótállás időtartanrát ériékeli az alábbiak szerint: a 36 hórrapnál
kedvezőtlenebb megajánlás az ajálrlat érvénytelerrségét eredményezi, míg a 60 hónapos, vagy anná1 kedvezőbb rnegajánlás esetén az
ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó rnegajánlást többletpontszámma] nem értékel (
Kbt, 77. § (] ) bekezdés).
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II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 ,21,08 sz, Út melletti kerékpárút építése

II.2.2) Toválrbi CPV-kód(ok) :

Fő CPV-kód:

45 1 00000-B

45 1 1 2000-5

451.|2700-2

452331,62-2

I1.2.3) A teliesítés helve:

NUTS-kód:

HU313 Nógrád

A teljesítés helye: Balassagyarmat kÜl-, és belterületén: 053, 055/1, 055/2, 05B, 059/1, 060, 1034, 1356, 1418,1,486,1,745,
1833/1, 1,833/2, 1833/3, 783912, I840l2, 1,840l4o,1,84211,, L842l3, 1874, 1,B75/I8, I875/I9,7920,291,011,
3734177 , 3145, 7 OB, 7 O9l1O, 7 0911,1,, 7O9l1,2, 726, 727 , 733, BI7 , 836 hrsz-ú földrészleteken

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

2. rész: Kerékpát'ut létesül a Balassagyarmatnak Szügy községge1 szonrszédos közigazgatási határátó] a balassagyarmati
autóbusz-pályaudvarig. A Balassagyarmat Szügy községgel szomszédos közigazgatási határátó1 a Május 1. úti körforgaIomi csomópont
környezetéig, kőze|2,0O krn (1818,15 m) hosszban Új kerékpárút létesül. A Május 1. úti körforgalomi csornópontot megelőző szakasztól
a balassagyarmati autóbusz-pályaudvarig tartó szakaszon kijelöléssel/új építéssel 1étesül 4065,91 m hosszban kerékpárforgalrni
létesítmény (Gárdonyi Géza út - Springa dornb - Temető út - Dózsa György út - Rákóczi Fejedelem út - Mikszáth Kálmán út - Ipolyjáró
Út - Balassagyarmati autóbusz pályaudvarig). A kerékpárut ]étesítés az Aszód - Balassagyarmat - Ipolytarnóc vasútvonalat az582+
58,34 illetve 596+62,37 szelvényben keresztezi. A Balassagyarmat -Ipolytarnóc w-on mindkét sínszálban a hevederes illesztést 12-12
m hosszú 48 rendszerű síncserével tovább kell helyezni. Az Aszód - Balassagyarmat w-on a ,, TU" jelű vb. aljak helyett 60 cm
kiosztással ,,LM" jelú vb. aljakat (10 db) kell beépíteni geós leerősítéssel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra a körülményre, hogy a
helyi közút te]<intetében az Önkormányzat mirrősü] építtetőnek,

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáItatásjellege és mennyisége, illetve az igétlyek és követelnlények meghatározása)

II.2.5) Ertékelósi szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségiszempont: Igen

Megnevezés Súlyszám /Jelentőség

Ugyanazon 1 fő szakembernek a szaktnai tapasztalata, aki rnűvezetőként és/v 10
ópítésvezetőként és/v főépítésvezető]<ént és/v projektvezetőként vett részt
útépítési és/v útfelúj.-i projektekben (0-36 hónap)

M/2. alka]masság tekintetében megajánlott szakember közlekedési építmények 10
szakterületen megszerzett többIet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)

A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-áwételétől számitottjótállás 10
időtartarna (36-60 hónap)

Költség szelnpont; Nem

Ár szempont: Iqen

Megnevezés

Nettó ajánlati ár (Forint)

II.2,6) Becsült érték:
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ErLék áía nélküt: Pénznem;

(keretmegáIlapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegáIlapodás vagy dinamikus beszerzésí
rend szer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

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

Idő|arlam hónapban:

vagy napban: 150

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható Netrr

II.2.B) Az ajárrlattótelre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyilt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy TeIvezett mininrum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II. 2, 9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2. 1O) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

Nen

II.2. 1 l) Inforrnáció az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus forr-rrájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell Nem

tartalmazniuk

IL2,I2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A köz}:eszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagry programmal kapcsolatos Igerr

Projektszámavagyhivatkozásiszáma: ToP-3.1,1_16_NG1_2017_00003

IL2, 13) További inforrnáció:

II.2.5) a}ponthoz: Az 1, részszempont értékelése: Ajánlatkérő ezen értéke]ési részszempont esetében azt értékeli, ha Ajánlattevő
bemutat legaIább 1 fő olyan szakembert, aki rnűvezetőként és/vagy, építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy
projektvezetőként Útépítési és/vagy Útfelújítási munkát végzett projekteken (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb
szintje 36 hónap). Ajánlatkérő maximum 36 db hónap benrutatását értékeli, az afeletti többletmegajánlásokat is a nraximum ponttal (10
pont) értékeli. A 2. részszempont értéke]ése: Az ajánlattevő által a minőségi értékelési szempontra bemutatott szakember releváns
tÖbb]et szakmai tapasztalata tekintetében, amennyiben az ajánlatban válIalt releváns többlet szakmai tapasztaIat időtartarrra eléri vagy
meghaladja a 36 hónapot, Úgy a pontszámítási képletbe az Alegkedvezőbb és az Avizsgált érték helyére egryaránt 36 hónap kerül
behelyettesítésre. (az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 36 hónap) A 3. részszempont értéke]ése: A 3.
részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállaltjótállás időtartamát értékeli az alábbiak szerint: a 36 hónapnáI
kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredméIryezi, míg a 60 lrónapos, vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az
ajánlattevó a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékel (
KbL.7'l. § (l) bekezdés).

[[L szakasz: Jogi, gazdasági, pénzüs}a és műszaki információk

III. 1_) Résztételi feltételek
IIL1.1) IGzáró okok és a szakmai tevékenység végzósóre vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban - mind két részre azonos módon - nem ]ehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olYan gazdasági szereplŐ, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya aIá tartozik, Ajárrlatkérő kizárja az eljárásból
azon ajánlattevŐt, alvállalkozót, alkalrnasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be,

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a KR. 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benffitania arró], hogy nern
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a KR, 8. § i) pont ib) alpontjában
és a 10. § g) Pont sb) alpontjában foglaltak szerint ke]l igazolnia. A KR. 17. § (2) bekezdése szerint az alvál]alkozó és adott esetben az
aIkaImasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot ke1l benyújtani arró1, hogy az
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érintett gazdasági szereplők esetében nem állnak fenlr az eljárásban előírt kizáró okok. Az igazolási módok tekintetében előírt
nyilatkozatokat az EKR rendszeren keresztül kell megtenni az Űrlapok kitöltéséve], különös tekintettel a felhívásban előír.t (Kbt. 62. § (

1) bekezdés s)-k), m) és q) pontja szerinti) kizáró okokra. A KR. 1. § (7) bekezdóse alapján a kizáró okokra 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 valóságtar|almát az ajánlattevő erre vonatkozó ]<ü]ön
nyilatkozata nélkü1 vélelmezi. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64. § (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére,
valamint a Kbt, 69. § (11/a) bekezdésében foglaltakra.

Szakrnai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása IKbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/7. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az
épített környezet alakításáról és védelméről szóIó 1997. évi LXXVII]. törvény 39. § (7) bekezdése szerinti, vállalkozó kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékébe; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 201,4l24lEI]
európai parlamenti és tanácsi irányelvXI. meliéklete szerinti hasonló nyilvántartásban, valarnint nem teUesíti az említett rnellék]etben
foglalt bármely egyéb követelményl.

Szaknrai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZl1,, A Magyarországon ietelepedett gazdasági szereplő esetón a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő el}enőrzi az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékérrek adatai alapjárr, nem Magyarországon 1etelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/
24lEU európai parlametlti és tanácsi irárryelv XI. mellékletébetr felsorolt rryilvárrtartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást, vagy nyilatkozatot ketl igazolásként benyújtani, figyelemmel a KR. 1, § (2)-(5) bekezdésére is. Továbbá felhívjuk a fiqvelmet a
KR, 24, § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

III.1.2) Gazdasági és pérrzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid ]eírása:

Nem került előírásra.

Alkalmassági minimumkövetelrnény(ek) meghatározása :

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján egyik rész esetében sem ír elő pónzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.

III.1,3) Múszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid 1eírása:

Mindkét rész esetóbeIr: Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rende]kezésre bocsátó szervezetnek _ a Kbt. 114. § (2)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban _ első körben -

csak nyilatkozni kell arrÓ], lrogy az általa igazolni kívárrt alkalrnassági követelmónyek teljesülnek. A tárgyi eijárásbarr az ecJységes
európai közbeszerzési dokumentutrr nem alkalnrazandó, azonban, ha bárnrely gazdasági szereplő * korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokunrentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt
irrfornrációk megfeleInek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
irrfornráciÓ}<at. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rende]kezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények
teijesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásaikat a Kbt, 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra kötelesek benyújtani
az alábbi eltéréssel; A rninőségi értékelési szempontokra (1-2.)jelöIt szakemberek szakn'ai tapasztaiatát, szakmai többlet tapasztalatát
nyilatkozattal és az ajánlatkérő által előírt igazolások benyújtásávalmár az ajánlatban igazolni kell. M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a
KI]t. 65. § (1) bekezdésérrek b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 5 éven (60 lrónapon) belül befejezett (sikeres múszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belüi
nregkezdett, szerződésszerúen teljesített, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos, építési ber-uházásainak ismertetését a KR. 22. § (3)

bekezdése alapján a szerződést kötő nrásik fél által adott igazolással. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a

referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági
minimum-kővetelményeknek való megfelelés egyértelmúen megállapítható Iegryen).; - a teljesítés idejét és helyét (a kezdés időpontját,
és a műszaki átadás-átvétel lezárásánalr időpontját min, évlhónap/nap bontásban); - a szerződést kötő másik féI megnevezését; -

továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elóírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a

referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot/ rnűszaki tarta]nrat! Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt
. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a KR. 22. § (5) bekezdóse, valamint a24. § (2)

bekezdése. A nem magyarországi referencia esetén a közutak igazgatásáról szólő 79lL994. (V. 31.) KHVM rendelet által előírt
tartalmat kell igazolni. M2) Ajánlattevőnek csato]nia kell a KR. 21,. § (2) bekezdés b) porrtja alapján annak a felelős műszaki vezető
szakenrbernek a negnevezését, végzettségének és szakn-rai tapasztalatának ismertetését, akit az Ajánlattevő be kíván votrni a
teljesítésbe. A bemutatott szakembernek csatohria kell ezen igazolás során a saját kezúleg aláír-t részletes szakmai önéIetrajzát,
amelyből az előírt szaknrai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: legalább év, hó
részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tarlaIommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság
megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figye}embe. Az
önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember azirányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama a]att rendelkezésre fog állni,
Abban az esetben, ha a benrutatott szakember a katrrarai rryilvántartásban már szerepel, kérjük ennek igazolását, vagy az elektronikus
elérhetőség rnegjelölését. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai névjegyzékben nem szerepel, csatolandó az e\őirt
iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű lnásolata. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (6); (7) bekezdése is
alkalmazható az alka}massági minimum követelrnényeknek való megfelelés érdekében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ml2.
alkalmassági minimumkövetelmény tekintetéberr bemutatott szakember nem vonható be az 7, érlékelési szempont körébe. KüIföldön
sze7,zett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Alkalmassági minirnumkövetelmény(ek):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevŐ, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (feladási időporit óvlhó
/naptól visszafelé számított megelŐző 60 hónap évlhó/napjáig terjedő) időszakot vizsgálva nem rendelkezik az ajánlattevő a KR. 23. §

szerint igazolt, olyan teljesített referenciával, mely megfelel az alábbi követelményeknek: - az első rész vonatkozásában:
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megvalósításra kerü]t, aszfaltburkolattal ellátott közúti körforgalom építése és/vagy átépítése. - a második rész vonatkozásában:
megvalósításra került teljes pályaszerkezettel kivitelezett, aszfaIt burkolattal ellátott kerékpárrrt és/vagy gyalogút és/vagy út építése és
/vagy felújítása és/vagy átalakítása, alnelynek hosszúsága rneghaladta a 2,5 krn-t. Az M1) pontban előír1 referencia követelrnények -
részenként azonos módon - a szerződések számától függetlenül több szerződésből is teljesíthetőek. Ajánlatkéró csak azokat a
szerzódéseket fogadja e] az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (múszaki átadás-átvétel lezárásának
időpontja) is a fellrívás feladásától visszafe]é szánrított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8 éven belül megkezdett.
Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építósi beruházás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelnrények tekintetében elfogadható,
ha a bemutatásra kerülŐ megosztott részbefejező időporrtja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 60 lrónap). Ilyen esetben értelemszerűen a benutatásra kerü]ő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági
követelmények keretébetl elŐÍrt egyéb feltételeknek is. M/2.) Mind a két rész vonatkozásábarr. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, akinek képesítése és szakmai gyakorlati ideje megfelel az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakrnagyakorlási tevékenységekről szóló26612O1,3. (VIL11.) Korm. retrde]et 1, melléklete Vi/3. rész 2, pontjában
meghatározott, az,,MV-KE" szakterü]etű fe]elős műszaki vezetőijogosultság megszerzéséhez szúkséges képesítéssel, iIletve azzal
egyenértékű végzettséggel, valamint ajogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel, AlkaImas az ajánlattevő, ha
rendelkezik legaiább 1 fő otyan szakemberrel, aki érvényes ,,MV-KE" kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon referencia - feltéve, hogy az adott
résznél elÓÍrt minimum feltételnek megfele1 - mindkét rész esetben felhasználható. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot
tesz, úgy ugyanazon szakember mindkét részben bemutatható.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1,5) Fenntartott szerzódésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő uugy N"*
hátrányos heiyzetű szernélyek társada]mi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntarlott

III. 1.6) A szerződós biztosítékai:

Valanrennyi részre azonos nródon: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, és azok mértéke (Kötbérrel kapcsolatosan irányadó a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése): a)Jótállás; az ajánlattevő ajánlatában vál]alt időtartam (minimum: 36 hónap, maximum: 60 hónap) b)
Késedelrni kötbér: a rrettó váIlalkozási drj 0,5 %/késedelrnes rraptári nap, de legfeljebb 10%. A Kivitelezés hibás teljesítése esetén az
ajánlatkérő a késedelmi kötbérrel egyező méÉékű kötbért köt ki nindazon időtartamra vonatkozóan, arnely alatt a nyertes ajánlattevő
a hibát el rrem lrárítja. c) Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 2O o/o-a. d) Biztosíték a szerződés tribás teljesítésével kapcsolatos
igények biztosítékaként (azaz a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (3) bekezdése
szerinti biztosítékot a szerződés szerinti, áfa nélküt számított ellenszolgáltatás (egyösszegű ajánlati Ár) 3 %-ának megfelelő mértékben,
a Kbt, 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott íbrmábarr kel1 biztosítania, mely }eghamarabb az előírtjótállási időtartam leteltét
kÖvető első napotr szabadítható fel. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozni köte]esek a biztosíték Kbt. 134, § (4) bekezdése szerinti
határidőre történő rende]kezésre bocsátásárói, összhangbarr a Kbt. 134 §. (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel. Amennyiben
átutalással kívánja a nyertes ajánlattevő a biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy a szerződéster-vezetekben meglratározott számú
ajánlatkérői szánr]ákra utalják a biztosíték összegét. A szerződést biztosító meIlékköteIezettségek részIetes szabályait a közbeszerzési
dokumentum részét képező szerződés-tervezet tartaltnazza,

III.1,7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezósekre:

Mindkét rész esetében: A szerződés finanszírozása a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00003 számú pályázatból töfténik, A támogatási
intenzitás 100,00%, A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, átutalás és az e]számolás pétrzneme a magyar forint,
Ajánlatkérő a teljesítési igazolással igazoit, a nyertes ajárrlattevőt az adott számla alapján megillető vállalkozói díjat, az alakilag és
tartalrnilag is szabályos számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő
átutalással a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdésóben foglaltakra figyelerrrmel, a Ptk, 6:130, § (1)-(2) bekezdés, valamint a 32212015. (X,30)
Kornr. rendelet 30-32. §-ainak alkalrrrazásával. Anenlryiben a nyertes ajánlattevő , a szerződésben trreghatározott valamely fe]adata
teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az e]lerrérték megfizetésére a 322/ 2015, (X.30.) Korm. rendelet 32lA. § bekezdésének
előírásait is alkalrnazni kell, A nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltak
alaPján kiállított számla ellenébenjogosult, amelyet azAjánlatkérő (mint Megrendelő) által aláírt teIjesítést igazoló bizonylat alapján,
anrrak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó szám]a kötelező mellék]ete az előírásnak megfelelően
kiáIlított és aláírt teljesítésigazolás, Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a3221201,5. (X.30) Korm. rendelet 32lB. §-ában foglaltakat
kÖtelesek alkalmazni. A,jánlatkérő az általános forgalrni adó nélkül számított Vállalkozói dij 5%-ának megfelelő összegű előleo
igénybevételének lehetőségét a Kbt, 135. § (7) bekezdése szerirrt biztosítja. Ajánlatkérő az előleg igénylésén túi, négy részszánr]a (

ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyeltes ajánlattevő számára. A számlázás a nyertes ajánlattevő által a
kÖzbeszerzési eljárás során tett árajánlata alapján, naturáliákban kifejezhető, egzakt nródon meghatározott 25o/o,5oo/o,'/5o/o és Io}"/u
os mérfÖldkÖvek teljesítése után történik, a konkrét teljesítési százalékkal megegyező, a Vállalkozói dijra vetített % -os mértékben.
Elrnek megfelelőerr, 3 részszámla és egy végszámla berryújtására van lehetőség a műszaki készültség tninimum 2;o/o-os, SooÁ-os,750Á-
os és a teljesítésigazolással igazolt 10O%-os rnűszaki készültség után. Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irány,uló igény
esetérr vállaIkozónként) az 1-3. részszárnIákbó1, valamint a végszámlábó] kerül levonásra szám]ánként azonos összegben. AjánIatkérő
kijelenti, hogy a szerződések tárgyát képező kivitelezési tevékenységek engedéIykötelesek, így az ÁFA-t nem a nyertes ajánlattevő
tartozik megfizetni, A késede]mi kamatra vonatkozóan a Ptk, 6: 155. §-a az irányadó. A Kbt, 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő
a kÖzbeszerzési e}járás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásbó] eredő tartozásáva] szemben csak ajogosult által
elismert, egYlremű és lejárt kÖvetelését számíthatja be. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint Megrendelő felé kiállított számla esetében
a rrYertes ajánlattevő kÖteles figyelemben venni az ].. részre vonatkozó szerzódés-tervezet 1. mellék]etében foglalt tartalmai
kÖveteInlénYeket, A részletes szabályozást a közbeszerzési dokumentum részétképező szerződéstervezettarta|mazza. Vonatkozó
jogszabályok: -2015.éviCXLII],törvélry,-322l2OI5, (X.30.)Korm.rendelet,-201,3.éviV.törvény, -2oo7.évíCXXVILtör-vérly-368/
2011. (XII.31.) Korm. rendelet - 272/2074. (XI.5.) Korm. rendelet.
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III.1.8) A nyeltes közös ajálrlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő nem teszi 1ehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság }étrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmálroz (képzettséghez) van kötve

II1.2,2) A szerződós teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződós teljesítésében közremúködő szemólvekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerzódés teljesítésében közrernűködő szenélyek nevét és szakképzettségét 1gen

IV. szakasz: Eljárás

N.1) Meghatározás

N.1.1) Az eljárás fajtája

NyíIt eljárás Igen

Gyorsított eljárás Nem

Meglrívásos eljárás Nem

Tárgyalásos eljárás Nem

Versenypárbeszéd Nem

Innovációs partnerség Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretnegállapodás megkötésére irányul Nem

Keretme gállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevőveI

A hirdetrrrény dirrarníkus beszerzési rendszer létrehozására iránl,ul NeIn

A clinamikus beszerzési renclszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem

Keretmegállapodások esetén , k]assziktrs ajárrlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenl4párbeszéd során törtónő
csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítarrdó tárgyalások igénybe vétele annak érdekébelr, hogy fokozatosan csökkentsék a

rnegvitatandó megoIdások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok szánát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

,{jánlatkérő fenntartja ajogot arra, lrogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

E]ektrorrikus árlejtést fognak alkalmazni

IV. 2 ) Adminisztratív információk
|V.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi kőzzétótel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Ertesítőben;

,-,A(KE-szám/évszám)
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Iv .2,2) Aj ánlattételi va gy részvételi határídő

Dátum, helyi idó: 10;00 óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattóteli vagy részvóteli felhívás kiválasztottjelentkezők részére törtónő megküldésének tervezett
napja (rószvételi felhívás esetében)

Dátum:

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelerrtkezések berryújthatók:

HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartamal (ajánlati felhívás esetóben)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtarlam hónapban: vagy napban: 60 
@z ajúnlattételi hatóridő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánIatok vagy részvételi.ielentkezések felbontásának feItételei

Dátum, helyi idő: óra/perc

Hely; EKR Útján (ekr,gov,hu)

Információk ajogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokbenyújtására és felborrtásáraa424l2OL7, (XIL t9.) Korm. rendelet 15. §-a i]I. a Kbt, 68, §-a az irányadó,

VI. szakasz: Kiegészítő információk

\/I.1) A közbeszerzés ismétlődő jetlegére vonatkozó információk
Aközbeszerzés ismétlődő jellegű: Nern

VI. 2 ) Informác iő az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik: Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: Igel]

A fizetés elektrotrikus úton történik: Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közlreszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely Nenr

meghatározott, ellenőrzési körén kívüI eső, bizonytalanjövőbeti esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be,

Ajánlatkérő e]lenőrzési körén kívül eső, bizonytalanjövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajániati biztosíték adásához kötött: Nem

VI.3.3) Konzultácíóra vonatkozó inforrnációk

Kiegészítő tájékoztatást ajárrlatkérő konzultáció formájában is rnegadja. Nem

VI. 3.4) Alvállalkozók igénvbevétele

Ajánlatkérő előír;la, hogy az ajánlatban (részvételijelentkezésben) meg keltjelöhri a közbeszerzésnek azt (azokat) u Igen
részét (részeit), amelynek tetjesítéséhez az ajánlattevő (részvételreje]entkező) alváIlalkozót kíván igénybe venrri, az
ezell részek tekintetében igérrybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételijelentkezés benyúitásakor már ismert
alvállaIkozókat.

VI.3.5) Hiánlpótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szerepló esetében

Ajánlatban, vagyjelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással törtérró eljárásba Nem
bevonása esetéberr újabb hiánypótlás elrendelése

vI.3.6) Ajánlat órvónytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
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Ajánlatkérő az alábbi éftéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.7) Bárrnely rósz eredménytelensóge esetóben valamennyi rósz eredmónytelenségóre vonatkozó információ

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem ál1 érdekében a szerződések megkötése. 1gen

Valarnennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

A projekt két része egy támogatási támogatási szerződésbőI valósul meg. Amennyiben a projekt legalább 75 %-os mértékben (ehhez
szükséges mind két rész teljesítése) nem valósul meg, úgy a teljes támogatási összeg visszavonásra kerül.

VI.3.B) Az ajánlatok Órtékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3,8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Mindkét rész tekintetében: Az 1-3. értékelési rsz. esetében az AK által meghatározott két szélső éték közé eső megajánlás a két szélső
értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A 4. értékelési rsz. esetében: fordított arányosítás

VI.3,1"O) Eletciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett köItségét Nem

életcikluskőltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bíráIatra vonatkozó további inforrnációk (nyílt eljárás esetében)

Ajánlatkérőabírálatnakazaránytalanulalacsonyárvagyköltségvizsgálatáravonatkozó részétazajánlatok Igen

értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - Igen

az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk:

Valarnennyi rész vonatkozásában: 1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt, 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 2. Ajániatkérő helyszíni
bejárást, konzultációtjelen eljárásbarr nem tart. A kivite]ezési munkák helyszínei önállóarr bejárhatók. 3. Kbt. 40. § (1) bekezdésben
foglaltak alapján az ajárrlatot és annak részét képező dokumentutnokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lelret benyújtani.4. Az
ajánlatkérő a lriánypótlás lelretőségét a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja. 5. Az ajánlatnak - részerrként - felolvasólapot kell tartalmaznia a
Klrt. 66, § (5) bekezdése szerint. A felolvasólapon fel kell tiintetni a Kbt.68.§ (4) bek. szerinti adatokat, 6. Az ajánlatnak tarta]maznia
kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében fog}altak szerinti rryilatkozatot, 7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a VI.3.4) pont alapján az
ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg
keil tenni. B. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlathoz csatolni
kell a képviseletijogok el]enőrizhetősége érdekéberr a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésrejogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a
2006. évi V. törvóny szerinti aláírási mintáit egyszerú másolatban. Ha a cégjegyzésrejogosult és az ajánlatot aláíró személye
különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű rnagánokiratba foglalt meglratalmazás, melynek tartalrnaznia kell a meghatalnrazott aláírását is. 9. Az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szelvezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igerr, úgy a KR.
13, §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajárrlatlroz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelrnet és
az annak érkezóséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 10. Felelősségbiztosítás: A32212075. (X. 30.) Korm, rendelet 26. §-a

alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen ajelen közbeszerzés tárgyának
megfelelő szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítássa1, Ajelen közbeszerzési eljárás során előírt összkockázatú vagyon- és
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: Az L. rész esetében legalább 20.000.000,-Ft/káresemény, 100,000.000,-Ft/év nrértékú
építésiszerelési munkákra vonat}<ozó felelősségbiztosítás. A 2. rósz esetóben 1egalább 25.000,000,-Ft/káresemény, 125.000.000,-Ft/év
nrértékű építési-szereIési munkákra vonatkozó feIelősségbiztosítás. Amennyibetr a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában
nenr rendelkezik a fenti kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben - a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján - az a
nyertes ajánlattevő szerződéskötéstól való visszalépésétjeIenti, és az ajánlatkérő a második 1egkedvezőbb ajánlattevőve1 köt
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben rnegjelöIte. 11. Ajánlattevőnek szakmai a,jánlatot kell
benyújtaniaaközbeszerzésidokutletrtumbanfoglaltakszerint, Azárazat|anköltségvetésikiírásokMicrosoftOfficeExcelformátumbarr
álInak az A,jánlattevők rendeikezésére, amelyet kitöltve keIl az ajánlatukhoz csatolniuk pdf fájl formáturnban, valamint elektronikus
fornrátumban is (Microsoft Office Excel fornrátumban). 12. Üzleti tito]<: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben
erre szolgáló funkció használatáva]) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. §

előírásai szerint. 13, Á,jánlatkérőjelen közbeszerzési eljárásban a]kalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 14. Minősített
ajánlattevők tájékoztatása: A KR. 30, § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a KR. 2B. § (3)

bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakrnai
alkalnrasságának feltételeit és igazolását, A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: M1; M2 és a Kbt. 65. § (1)

bekezdés c) pont. 15. Ajánlatkérő a Kbt. 1 14. § (6) bekezdóse vonatkozásában, a kiegészítő tfuékoztatás esetében észszerű időrrek
teI(inti az ajánlattételi határidő 1ejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az
ajánlattételi határidő lejártát megelózó hatodik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz, 16. {jánlattevőknek a Kbt. 134. § (5)

bekezdése alapján ajótállási biztosíték határidőre történő rendeIkezésre bocsátásáró] ajánlatukban nyilatkozniuk kejl. 17. A szerződés
teljesítésének határideje - mitrd a két rész vonatkozásában - a munkaterület átadásának napjától számítódik. 18. Ajelerr ajánlati
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a KR,, valamint a 32212O15. (X.30.) Korm, rendelet, illetve a 424l2O1] .

(XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint kel] eljárni, 19. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyenértékú dolog (tételek)
megajánlásáról. 20. FAKSZ neve: Márkus Pál (Lsz:00385).

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
EKR000 l59702020
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(A rendszer automatikusan töItí)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtásí rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

EKR0001 59702020


