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Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://bugyi.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Bugyi Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Arany J. utca-Bajcsy Zs. utca gyalog-és kerékpárútKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000566472020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Bugyi Nagyközség Önkormányzata EKRSZ_
68323345

Beleznay Tér 1

Bugyi HU120 2347

Nagy András

polgarmester@bugyi.hu +36 29547502

Regionális/helyi szintű
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HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233162-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az építési beruházás tárgya összefüggő létesítmény, amelynek megépítése során a teljesítés részekre bontása műszakilag nem 
indokolható.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2347 Bugyi Nagyközség közigazgatási területéhez tartozó alábbi útszakaszok: 561 hrsz.; 346/2 hrsz.; 363
hrsz.; 393 hrsz.; 445/1 hrsz.; 532 hrsz.; 562 hrsz.; 563 hrsz.; 703 hrsz.; 352 hrsz.; 364 hrsz.; 370/4 hrsz.; 
371 hrsz.; 372 hrsz.; 373 hrsz.; 561 hrsz.

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45233162-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Arany J. utca-Bajcsy Zs. utca gyalog-és kerékpárút

A beruházás célja Bugyi Nagyközség közigazgatási területéhez tartozó Arany János és Bajcsy Zsilinszky utcák területéhez tartozó 
gyalogos- és kerékpárút megépítése. Főbb mennyiségek: Arany János utca: - Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és 
elszállítása lerakóhelyre: 473 m3; - Meglévő padka rendezése: 190 m2; - Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4): 326 
m3; - AC 11 kötőrétegként építhető pályaszerkezeti réteg: 72 m3; - AC 8 kopórétegként építhető pályaszerkezeti réteg: 54 m3; - 
Térkőburkolat építése 6 cm (régi térkő átépítése): 104 m2; - Kerékpárúti szegély építése: 842 m; - Árok burkolása: 500 m2; - 40/60 cm 
magas konténeres cserjék ültetése utógondozással: 230 db; - Füvesítés: kb. 300 m2 Bajcsy Zsilinszky utca: - Bevágásból kikerülő 
felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre: 315 m3; - Rézsűképzés: 806 m2; - Meglévő padka rendezése: 340 m2; - Telepen
kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4): 168 m3; - AC 11 kötőrétegként építhető pályaszerkezeti réteg: 42 m3; - AC 8 
kopórétegként építhető pályaszerkezeti réteg: 32 m3; - Kerékpárúti szegély építése: 664 m; - Árok burkolása: 200 m2; - 40/60 cm 
magas konténeres cserjék ültetése utógondozással: 1200 db; - Füvesítés: kb. 1250 m2 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
az építési beruházás építési engedélyköteles munkákat tartalmaz, ezért a szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. § (1) bekezdése alapján a megrendelő fizeti meg! A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel 
egyenértékű megajánlásait is elfogadja. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció 
tartalmazza.
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Arany J. utca-Bajcsy Zs. utca gyalog-és kerékpárút
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A beruházás célja Bugyi Nagyközség közigazgatási területéhez tartozó Arany János és Bajcsy Zsilinszky utcák területéhez tartozó 
gyalogos- és kerékpárút megépítése. Főbb mennyiségek: Arany János utca: - Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és 
elszállítása lerakóhelyre: 473 m3; - Meglévő padka rendezése: 190 m2; - Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4): 326 
m3; - AC 11 kötőrétegként építhető pályaszerkezeti réteg: 72 m3; - AC 8 kopórétegként építhető pályaszerkezeti réteg: 54 m3; - 
Térkőburkolat építése 6 cm (régi térkő átépítése): 104 m2; - Kerékpárúti szegély építése: 842 m; - Árok burkolása: 500 m2; - 40/60 cm 
magas konténeres cserjék ültetése utógondozással: 230 db; - Füvesítés: kb. 300 m2 Bajcsy Zsilinszky utca: - Bevágásból kikerülő 
felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre: 315 m3; - Rézsűképzés: 806 m2; - Meglévő padka rendezése: 340 m2; - Telepen
kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4): 168 m3; - AC 11 kötőrétegként építhető pályaszerkezeti réteg: 42 m3; - AC 8 
kopórétegként építhető pályaszerkezeti réteg: 32 m3; - Kerékpárúti szegély építése: 664 m; - Árok burkolása: 200 m2; - 40/60 cm 
magas konténeres cserjék ültetése utógondozással: 1200 db; - Füvesítés: kb. 1250 m2 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
az építési beruházás építési engedélyköteles munkákat tartalmaz, ezért a szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. § (1) bekezdése alapján a megrendelő fizeti meg! A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel 
egyenértékű megajánlásait is elfogadja. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció 
tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 2347 Bugyi Nagyközség közigazgatási területéhez tartozó alábbi útszakaszok: 561 hrsz.; 346/2 hrsz.; 363
hrsz.; 393 hrsz.; 445/1 hrsz.; 532 hrsz.; 562 hrsz.; 563 hrsz.; 703 hrsz.; 352 hrsz.; 364 hrsz.; 370/4 hrsz.; 
371 hrsz.; 372 hrsz.; 373 hrsz.; 561 hrsz.

Igen

Igen

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező időtartam 
felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)

30

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

1. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. 
Esetében 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) és (2) bekezdése alapján kell eljárni. 2. Az alvállalkozó, 
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 
köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban 
foglaltakra [öntisztázás]. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 
Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan 
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben 
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

K1: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)–k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. 
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a 
kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. 
aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza az „1. Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)” részszempont esetében. A 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) 
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat: P = Alegjobb X (Pmax-Pmin) + Pmin Avizsgált Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a 2. sz. melléklet 1. 
pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza: a „Többletjótállás mértéke hónapban megadva a 
minimálisan kötelező időtartam felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)” részszempont esetében. A legmagasabb érték a 
legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet alapján kerül 
pontozásra: Pvizsgált = Plegjobb *Avizsgált Alegjobb Ahol: Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám Plegjobb: az 
adható legmagasabb pontszám Alegjobb: a legjobb megajánlás Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése alapján határozza meg a „Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező időtartam felett (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap)” részszempontok esetében a legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja: A többletjótállás időtartama tekintetében a 24 hónap, vagy 
az annál hosszabb időre vonatkozó megajánlás a maximális pontszámot kapja, és a pontozási képletbe is a 24 hónap - mint maximált 
érték - kerül behelyettesítésre. Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy 
pontossággal. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, 
negatív érték nem ajánlható meg, a negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. Az értékelési módszerek részletes 
ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.12) További információ:
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A szerződés finanszírozása az Ajánlatkérő és a PM_KERÉKPÁRÚT 2018/14 pályázat forrásaiból történik. Az ajánlattétel, a szerződés és
a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, 
hogy a közbeszerzési eljárás fordított ÁFA fizetés alá tartozik, a szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 
142. § (1) bekezdése alapján a megrendelő fizeti meg. Előleg Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján – tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg erejéig előleget biztosít. Az 
ajánlatkérőként szerződő fél a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése értelmében a teljes előleget az ajánlattevőként 
szerződő fél kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Vállalkozó a Megrendelő által 
biztosított előleg teljes összegével a végszámla benyújtásakor számol el. A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla 
benyújtására nyílik lehetőség az alábbiak szerint: - 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses 
érték 30%-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 30%-a erejéig; - 2. részszámla kibocsátásának 
ideje: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási 
díj 30%-a erejéig; - Végszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték fennmaradó 40 százalékát 
elérő (100 százalékot elérő) megvalósult teljesítés és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lefolytatásának esetén legfeljebb a nettó
vállalkozási díj fennmaradó 40%-a erejéig, amelyből levonásra kerül az előleg összege; Az ajánlatkérőként szerződő fél az 
ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást a Kbt., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és az építési beruházások, valamint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet szerint teljesíti. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik ajánlatkérő általi 
kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (
Ptk. 6:130. §). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés, a 32/B. § és a Ptk. 6:155. § 
rendelkezéseire is! Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az ellenszolgáltatás teljesítésének pontos feltételeit a dokumentáció 
mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. Alkalmazandók továbbá különösen: - Adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. 
törvény); - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; - az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendelet; - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet; - A 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.); - az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. 
rendelet; - A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

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

1. Napi késedelmi kötbér: Mértéke a nettó ajánlati ár 1 %-a naponta, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. Késedelmi kötbér 
maximális összege: a nettó ajánlati ár 10 %-a. Ezen maximális összeg elérése esetén ajánlatkérőként szerződő felet megilleti a 
szerződés felmondásának joga. 2. Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a. Ajánlattevőként szerződő fél hibásan 
teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi 
követelményeknek. 3. Meghiúsulási kötbér: Mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a. Amennyiben a szerződés teljesítése az ajánlattevőként 
szerződő fél működési körébe tartozó ok miatt lehetetlenül, vagy ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítését megtagadja, 
illetve az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőhöz képest a késedelem a 10 naptári napot meghaladja és ajánlatkérőként szerződő
fél a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja. 4. Jótállási kötelezettség: Mértéke minimum 36 hónap. A jótállási kötelezettség 
kezdő időpontja a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának napjával (sikeres és hiánytalan műszaki teljesítés) indul. A 
jótállás tekintetében vállalt többlet jótállási időt ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékeli.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételeket.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az ajánlat formája: 1.) Az ajánlatot az ajánlattevőknek elektronikusan, az EKR-en keresztül kell benyújtaniuk az ajánlattételi 
felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott nyilatkozatokkal és 
dokumentumokkal együtt. 2.) Ajánlattevők ajánlatuk részeként az EKR-ben csatolják az „Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)” 
értékelési részszempontra tett vállalásuk alátámasztására az árazott költségvetést excel és aláírt pdf. formátumban! Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő által az EKR-ben csatolt árazatlan költségvetési kiírást töltsék ki! 3.) 
Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként az ajánlatkérő által az EKR-ben megszerkesztett és adott esetben külön csatolt, kötelezően 
benyújtandó nyilatkozatokat szükséges csatolniuk. 4.) Az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához az EKR-ben csatolni: - az ajánlatot, illetve az 
ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű elektronikus 
másolata; 5.) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni
kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a 
közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Közös ajánlattétel esetén az EKR-be 
elektronikus másolatban csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében 
előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását 
a feladatok és azok részaránya tekintetében. 6.) A benyújtandó dokumentumok körét, a benyújtás módját és a vonatkozó 
igazolások/dokumentumok tartalmára vonatkozó részletes szabályokat ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között 
szerepelteti. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, illetve 
jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. Ajánlatkérő e tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. 
Korm. rendelet 11. §-ban foglalt rendelkezésekre is. 7.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmét Ajánlattevőknek a Kbt. 81. § (11) 
bekezdésére, amely szerint az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított hatvan nap. 8.) Az 
ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése 
alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a részekre történő ajánlattétel az alábbiak miatt nem lehetséges: Az építési beruházás 
tárgya összefüggő létesítmény, amelynek megépítése során a teljesítés részekre bontása műszakilag nem indokolható. 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

Nem

2020.06.16 10:00

HU

60

2020.06.16 12:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. 9.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 11.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 12.) A
kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdéseiben és a 114. § (6) bekezdésében, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak az irányadóak. 13.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. Ajánlatkérő azonban eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75.
§ (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben 
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 14.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) 
bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét. 15.) A közbeszerzési eljárás tekintetében az ajánlattevőként 
szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni [322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján.]. Mértéke: min. 10.000.000,- Ft/káresemény
és min. 100.000.000,- Ft/év. 16.) FAKSZ: dr. Egresi Márton (Lajstromszáma: OO563)




