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Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

közigazgatási területe
2018.04.06.
Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08256
Postai cím: Gárdonyi G. utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 88592660
E-mail: polgarmester@varpalota.hu
Fax: +36 88 575760
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varpalota.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varpalota.hu
I.2) Közös közbeszerzés
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: http://www.varpalota.hu/kozbeszerzesi-hirdetmenyek/ (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Herczeg Attila egyéni ügyvéd
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óváros tér 17.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Attila
Telefon: +36 88798567
E-mail: attilaherczeg@yahoo.com
Fax: +36 88798567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varpalota.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Herczeg Attila egyéni ügyvéd irodája
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óváros tér 17
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
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Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Attila
Telefon: +36 88798567
E-mail: attilaherczeg@yahoo.com
Fax: +36 88798567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varpalota.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
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Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útfelújítás, járdafelújítás és egyéb járulékos munkák megrendelése - 2018.: 1. rész:
Jókai utca út és járdaburkolat felújítása, parkolók létesítése közvilágítási berendezésekkel 2.
rész: Marx utca út és járdaburkolat felújítása 3. rész: Budai Nagy Antal utca út és járdaburkolat
felújítása 4. rész: Bán Aladár utca útburkolat felújítása 5. rész: Tési út mellett parkoló létesítése
közvilágítási berendezésekkel.”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Útfelújítás, járdafelújítás és egyéb járulékos munkák megrendelése - 2018.:
1. rész: Jókai utca út és járdaburkolat felújítása, parkolók létesítése közvilágítási
berendezésekkel
2. rész: Marx utca út és járdaburkolat felújítása
3. rész: Budai Nagy Antal utca út és járdaburkolat felújítása
4. rész: Bán Aladár utca útburkolat felújítása
5. rész: Tési út mellett parkoló létesítése közvilágítási berendezésekkel.”
II.1.5)
Becsült érték: 1 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 bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés: 1. rész: Jókai utca út és járdaburkolat felújítása, parkolók létesítése közvilágítási
berendezésekkel
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45221250-9
45213316-1

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Jókai utca út és járdaburkolat felújítása, parkolók létesítése közvilágítással
Főbb mennyiségek:
aszfalt burkolatú út felújítása, építése járulékos munkákkal 3605 m2
járda felújítás térkövezéssel járulékos munkákkal 1340 m2
térkő burkolatú parkoló építés 750 m2
közvilágítási kandeláber elhelyezése szerelvényekkel 9 db
közvilágítási lámpatest elhelyezése szerelvényekkel 12 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. B.1. alkalmassági követelmény körében megjelölt
szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát
meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban) 15
2 Jótállás ideje (egész hónapban, minimum 24 hónap maximum 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
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Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: 2. rész: Marx utca út és járdaburkolat felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45221250-9
45213316-1

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Marx Károly utca út és járdaburkolat felújítása
Főbb mennyiségek:
aszfalt burkolatú út felújítása járulékos munkákkal 1620 m2
járda felújítás térkövezéssel járulékos munkákkal 1250 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. B.1. alkalmassági követelmény körében megjelölt
szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát
meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban) 15
2 Jótállás ideje (egész hónapban, minimum 24 hónap maximum 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: 3. rész: Budai Nagy Antal utca út és járdaburkolat felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45221250-9
45213316-1

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. Budai Nagy Antal utca út és járdaburkolat felújítása
Főbb mennyiségek:
aszfalt burkolatú út felújítása járulékos munkákkal 1365 m2
járda felújítás térkövezéssel, járulékos munkákkal 430 m2
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. B.1. alkalmassági követelmény körében megjelölt
szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát
meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban) 15
2 Jótállás ideje (egész hónapban, minimum 24 hónap maximum 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: 4. rész: Bán Aladár utca útburkolat felújítása
Rész száma: 4
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45221250-9
45213316-1

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. Bán Aladár utca útburkolat felújítása
Főbb mennyiségek:
aszfalt burkolatú út felújítása járulékos munkákkal 3150 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. B.1. alkalmassági követelmény körében megjelölt
szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát
meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban) 15
2 Jótállás ideje (egész hónapban, minimum 24 hónap maximum 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: 5. rész: Tési út mellett parkoló létesítése közvilágítási berendezésekkel
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45221250-9
45213316-1

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. Tési út mellett parkoló létesítése közvilágítással
Főbb mennyiségek:
Aszfalt burkolatú út építése járulékos munkákkal 350 m2
Térkő burkolatú parkolóhelyek építése járulékos munkákkal 245 m2
Térkő burkolatú járda építése 196 m2
Közvilágítási kandeláber és lámpatest elhelyezése szerelvényekkel 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. B.1. alkalmassági követelmény körében megjelölt
szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát
meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban) 15
2 Jótállás ideje (egész hónapban, minimum 24 hónap maximum 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében:
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)
pontja bármelyike, és a Kbt. 62. § (2) bekezdése fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt
az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy
amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: • Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
alapján a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.
§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Az igazolás benyújtható a közbeszerzési dokumentációban szereplő nyilatkozatmintán.
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• A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjai valamint a Kbt. 62.
§ (2) bek. szerinti kizáró okok.
• Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be.
• Felhívjuk a figyelmüket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő elfogadja, ha Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
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 igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért Ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.
§-ára, különös tekintettel annak (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint „A formanyomtatvány
újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében
található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban
található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő
köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.
• Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
• A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, kivéve az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásának esetét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid
ismertetése:
(B1) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetése (ajánlatkérő által kiadott összefoglaló táblázat csatolása) a
321/2015 (X.30.) korm.rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, képzettséget/végzettséget
igazoló dokumentumok egyszerű másolatának, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az
adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz
alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos
beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott
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szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlat részeként csak nyilatkozni szükséges,
miszerint az ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő az adott alkalmassági
követelménynek megfelel. Az alkalmassági követelmények igazolása az ajánlatban nem
szükséges, csupán a Kbt. 69.§-ban foglaltak szerint az ajánlatkérő által felkért ajánlattevőnek
kell, a felkérésben meghatározott határidőig az igazolásokat benyújtani.
Valamennyi rész tekintetében:
(B2) A legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015 (X.30) Korm.rendelet 21.§
(2) bekezdés a) pontja alapján.
A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 22 § (3) bekezdése alapján a referenciát a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési
beruházás tárgyát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél
megnevezése, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Az igazolásnak tartalmaznia kell az építési beruházásra vonatkozó azon adatokat, amelyből az
alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást
benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
A B1, B2 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A
B1 és B2 alkalmassági követelmények vonatkozásában valamennyi részre történő ajánlatéttel
esetén nem adódnak össze az előírt alkalmassági feltételek, azaz ugyanazon szakember illetve
referencia megajánlásával is igazolható az alkalmasság.
A B1 és B2 alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlat részeként csak nyilatkozni
szükséges, miszerint az ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő az adott alkalmassági
követelménynek megfelel. Az alkalmassági követelmények igazolása az ajánlatban nem
szükséges, csupán a Kbt. 69.§-ban foglaltak szerint az ajánlatkérő által felkért ajánlattevőnek
kell, a felkérésben meghatározott határidőig az igazolásokat benyújtani
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha: együttesen nem rendelkezik legalább
(B1.) 1 fő okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy építészmérnök vagy
építőmérnök vagy magasépítő- és mélyépítési üzemmérnök vagy felsőfokú technikusi
végzettségű kiegészítve építőmester kiegészítő végzettséggel vagy felsőfokú szakirányú műszaki
szakképzettségű kiegészítve építőmester valamint kivitelező szakmérnök vagy azzal
egyenértékű végzettségű, továbbá 36 hónap építőipari kivitelezési szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberrel.
1. rész tekintetében:
(B2.) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított öt évben teljesített, legalább 1 db, 2700 m2 aszfaltburkolat
készítés, és/vagy 930 m2 térkő burkolat készítés, és/vagy 6 db közvilágítási berendezés
létesítés építésére irányuló építési referenciával.
2. rész tekintetében:
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(B2.) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított öt évben teljesített, legalább 1 db 1200 m2 aszfaltburkolat
készítés, és/vagy 930 m2 térkő burkolat készítésépítésére irányuló építési referenciával.
3. rész tekintetében:
(B2.) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított öt évben teljesített, legalább 1 db, 1000 m2 aszfaltburkolat
készítés, és/vagy 320 m2 térkő burkolat készítés építésére irányuló építési referenciával.
4. rész tekintetében:
(B2.) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított öt évben teljesített, legalább 1 db, 2350 m2 aszfaltburkolat
készítés építésére irányuló építési referenciával.
5. rész tekintetében:
(B2.) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított öt évben teljesített, legalább 1 db260 m2 aszfalt burkolat
készítés és, vagy 300 m2 térkő burkolat készítés, és vagy 2 db közvilágítási berendezés létesítés
építésére irányuló építési referenciával.
Valamennyi rész tekintetében:
Az előírt alkalmassági követelmények adott esetben több kivitelezésen elvégzett munkák
igazolásával is teljesíthető.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Valamennyi rész tekintetében egységesen:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§
szerint átutalással kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a 2017. évi CL. törvényben is foglaltakra.
Konkrét fizetési feltételek:
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
- Előleg:
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az
előleg összegével az ajánlattevőként szerződő félnek legfeljebb az utolsó részszámlában kell
elszámolni.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről
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szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként
szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a
szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi
be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az
ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen
számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés
mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként
szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet
- tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő
feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles
szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e)
vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre
vagy annak egy részére;
A322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben
csak a g) pont szerinti összegre lehet alkalmazni.
- Ajánlatkérő valamennyi rész esetén 2 számla (1 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtását teszi
lehetővé. A részszámla és a végszámla a teljesítés előrehaladásának megfelelően, a műszaki
tartalom legalább 50 %-os és 100%-os készültségéhez mérten, teljesítését követően bocsátható ki. A
kiszámlázható vállalkozási díj aránya megegyezik a kivitelezési rész tényleges készültségi fokának
arányával. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
- A kifizetésekre, minden esetben teljesítésigazolás kiállítását követően, szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számla alapján kerül sor a számlának az ajánlatkérőként szerződő fél
általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
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- A kifizetés sorána Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(7) bekezdései az irányadóak.
További fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 8200 Veszprém Óváros tér 17.Dr. Herczeg Attila egyéni ügyvéd ügyvédi irodája
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a
közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás során a Kbt. 68.
§-ának (1)-(2)-(3), (4) és (6) bekezdéseinek rendelkezései kerülnek alkalmazásra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja
Rész száma: 1 Érték ÁFA nélkül: 75727000 Pénznem: HUF
Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: 36219000 Pénznem: HUF
Rész száma: 3 Érték ÁFA nélkül: 29090000 Pénznem: HUF
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Rész száma: 4 Érték ÁFA nélkül: 22817000 Pénznem: HUF
Rész száma: 5 Érték ÁFA nélkül: 18876000 Pénznem: HUF
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10 pont
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Az 3. részszempont (Nettó ajánlati ár) esetében a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak
szerinti fordított arányosítás.
A 1. és 2. részszempont esetében a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét
az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
2. Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve vagy fűzve papír alapon,
valamint elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD-n) PDF formátumban zárt csomagolásban kell
elkészíteni és benyújtani.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bekezdésében, a 68. § (4)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
4. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket.
5. Nyilatkozni kell arról, hogy ajánlattevőt illetően folyamatban van-e változás-bejegyzési
eljárás, ha igen, akkor az ajánlattevő, az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10 pont
A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Az 3. részszempont (Nettó ajánlati ár) esetében a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016.
19

évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított
arányosítás.
A 1. és 2. részszempont esetében a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes
arányosítás.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
8. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontja szerinti eredménytelenségi
okot.
9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
10. A III.1.3. B1.-B2 pontokban az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevőkre
vonatkozó minősítési szempontoknál szigorúbban határoztuk meg.
11. A közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tahy Bálint Márk (00934)
12. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvű dokumentumok ajánlattevő általi felelős, szöveghű
magyar fordítását is csatolni kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően, vagy
azt megelőzően.
13. Az ajánlatot, valamint az ajánlatban becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell
aláírni, aki(k) jogosultak ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget
vállalni, illetve nyilatkozni.
14. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az ajánlatba becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatóak, kivéve az ajánlati nyilatkozatot.
15. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
17. Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek be kell
nyújtania a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát másolatban.
18. A dokumentációt letöltő Ajánlattevőnek az attilaherczeg@yahoo.com címre, vagy a +36 88
798567-as fax számra aláírva, kitöltve el kell küldenie az I/3.) pontban megadott URL címről
letölthető „Dokumentáció átvételi elismervény” tárgyú dokumentumot.
19.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, amennyiben a megajánlott nettó ajánlati ára
meghaladja az
1. rész esetén a nettó 75.727.000 Ft-ot.
2. rész esetén a nettó 36.219.000 Ft-ot.
3. rész esetén a nettó 29.090.000 Ft-ot.
4. rész esetén a nettó 22.817.000 Ft-ot.
5. rész esetén a nettó 18.876.000 Ft-ot.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 19. § szerinti szabályokra tekintettel megállapított egybeszámított becsült
VI.4)

érték alapján kívánja a Kbt. 113. § (5) bekezdés a) pontja szerinti eljárást lefolytatni.
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/20 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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