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ElO - El6k6szit6s szakasz
Al*$aLkdlri .nev*:

Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata

K*ebcsr-crz$s t6rqva

Beltertileti utak fehijit6sa - 2O1-B

OsszefoglaLlo t;6j 6 koztatiis
I. szakasz: Aj6n.latkeirri
I.1) N6v 6s cim adatok
Hivatalos n6v:

Szombathely Megryei Jogri V6ros Onkorm6nyzata

Postai cim:
VSros:

Szombathely

Egy6b cfm adatok:

postai

ir6nyit6sziim:

gToo

Orsz6g:

Magyarorsziig

Kossuth Lqios Utca 1-3

I.2) Kommunik6ci6
Az 6rdekl5d6s jelz6s6re szolg516 el6rhet6seg:

https://ekr.gov.hu

II. szakasz: T6rgy
II.1) Meghat6r<lz6s
II.1.1) A szerz6d6s tipusa

Epit6si beruhdz6s

II.1,2) A szerzSd6s tiirgya:

A Szombathely, TOP-6. 1. 5- I s-SH 1 -20 I 6-0000 1 k6dsz5mir projekt keret6ben
belteriileti utak feltjit6sa v6llalkoz6si szerz6d6s keret6ben

II. L.3) A kiizbeszerz6s mennyis6ge:

Karakterkorl6t miatt teljes a r6szletes mennyis6gi adatok a felhiv6sban keriilnek megad6sra! 1. R6sz: Ernuszt Kelemen, M6rton Aron
utca fehijit6sa Ernuszt l(elemen utca (6pit6si enged6lyes fehijitSs burkolat fehijit6ssal) Fehijit5ssal 6rintett hossz: 686,5 m
Burkolatsz6less6g: min. 6,00 m Osszesen krgalSbb 4.LL9 m2 aszfaltburkolat Padka: (0,6-2,9) k6toldali, min. 1,00 m stabiliz6lva (M-22)
mogtitte f6ldpadka Hossz es6s a tengelyben: 0-2,2% Oldales6s: 2,0-15,5%-os egy 6s k6toldali Padka otdales6se: 4,O%-os A teljes
fehijft6ssal 6rintett szakaszon e1 kell v61yez.ni a megl6v6 csapad6kviz: rendszer tisztit6s6t, amely mag5ba foglalja a foly6k6kat, Srkokat,
6tereszeket, viznyel6ket 6s akniikat, cs6vez:et6keket. A -0+620 kmszjobb oldal6n az aut6busz lesziill6 szigetbe es6 megl6v6 viznyel6
megsziintetend6, helyette a sziglet e16 a csertornacs6re telepitve, 1 db tj viznyel6 akna telepitend6. M6rton Aron utca (6pit6si
enged6lyes fehijit6s burkolat feltjit6ssa.t): Irelqjit6ssal 6rintett hossz:: 949,29 m Burkolatsz6less6g: min. 4,75 m Osszesen legal6bb
4.509 m2 aszfaltburkoiert Ki kel} cser6lni a 0+150 km sz. kornyezet(rben baloldalon meg16v6 rossz 6llapotri cs66tereszeket [j, DN800
vb. csovekre a helyszinrajzonjel6ltek szerint. 2. R6sz: J5kai it, D6zs;a Gyorgy utca fehijit6saJokai rit (6pit6si enged6lyes felirjft6s
burkolat fehijit6ssal) Burkolatsz6less6g: 7,5m egyoldali megl6vd kiemelt szeg6llyel, helyenk6nti fehijit6ssal 6s m6sik oldali (0+027,190+479 km sz. kozott) irj siillyesztett szerJ611ye1, Osszesen legal6bb 3.825 m2 aszfaltburkolat Tervezett oldales6s: 2,5% a forgalmi s5v
sz6lek fel6 Parkol6 s6v, buszobol sz6less6ge 2,5m Tervezett oldalesr:is: 2,5% a forgalmi siiv szdrlek fel6 D6zsa Gyorgy utca (6pit6si
enged6lyes fehijit6s burkolat fehijftiissa.t): Irehljitdssal 6rintett hosszr: 361,8 m Sz6less6g: 7,50-8,00-12,50 m (Osszesen leqal6bb 2.713
m2 aszfaltburkolat) Hosrsz es6s a tengelyben: 0-1,1% Oldales6s: (0,21-4,8%) jellemz6en 2,5%-os k6toldali EpitendS csapad6kcsatorniik
6s mtit6rgyak Befogad6: A D5zsa Gyrirg'y utca burkolata alatt hriz6d6 egyesitett csatorna Bekdt6sek es6se: 5-10 o/o (csdkeresztmetszet
fels6 harmad6ra k<irve) Atm6r6ie, anyaga: rjsszesen: 69,4 fm D 250 KG pVC Csatlakoz6 miit5rgyak: Uj viznyel6: (v6g) 13 db szintbe
helyezend6 meg16v6 vizttyel6:9 db megsziind viznyel6:2 db 3. R6sz: Sug6r rit fehijit5sa Fehijit6ssal 6rintett hossz: 217,4 m sz6less6g:

osztottpiily6s2x-6ml<iemeltszeg6lyekkdz6ttOsszesenlegaliibb2.603m2aszfaltburkolat.hosszes6satengelyben:0,3-L,2o/o

oldales6s: 2,S%o-os egyoldali p6lydnk6nt Epitendd csapad6kcsatorndk 6s miitSrgyak 5 db rij viznyel6 6piil, tov6bbe 14
db viznyel6
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szintbe helyezend5 4 R6sz: ujvil6g utca feliiit6sa (6pit6si enged6lyes fehijftiis
burkolat felirjit6ssal) Feltjitiissal 6rintett hossz: 825,4 m
Burkolatsz6less6g: 6,00 m osszesen legaldbb 4.952 m2 aszfaltburkolat. padka: k6toldali
min. 1,00 m stabilizdlva (M-22) mogotte
foldpadka Hossz es6s a tengelvben: 0-1,09/o oldales6s: 2,5%-os k6toldali tet6szelv6ny padka
oldales6se: 4,0%-os A fehljit6ssal 6rintett
teriileten nyilt 6s ziirt rendszerii csapadd}wiz elvezet6s van ki6pitve. Az arkokat
helyenk6nt ki kell m6lyiteni, es6s6t biztositani kell, a
megl6vS iitereszeket, bekcit6seket ki kell tisztitani. Epitend6 csapad6kcsatorn6k
6s miitiirgyak: kiviteli terv szerint. 5. R6sz: v6pi rit
fehijit6sa (6pit6si enged6lyes felirjft6s burkolat feliijitiissal) Fehijittissal 6rintett
teljes hossz: 1.561 m Burkolatsz6less6g: minimum 7,00
m osszesen legalSbb 70.g27 m2 aszfaltburkolat. uj viznyel6 be6pit6se: 0+524,50
km sz. bal oldalon - 2o8,4L mBf 0+56g,01 km sz. bal
oldalon-2O8,15 mBf 0+568,05kms2. johboldalon -208,32mBf 0+610,99kmsz.baloldalon
-2o7,B mBf 0+611,07kmsz.jobb
oldalon - 2o7 '83 mBf Ateresz 6piil: 1 +238 - L+248 km sz. krjzott bal oldalon D=60cm
1+251 km sz-ben keresztben ]ev6 1,gm 6tm6r6jii
vasbeton 6teresz hosszabbjt6sa 2,0 m<i 1+528 - 1+535 km sz. kozdttjobb oldalon
D= 60cm 1+s2B - 1+544 km sz. kozott bal oldalon
D=60cm
(az 6pit6si beruh6z6s, tirubeszerz6s varry szolg6ltat6s jelleg6nek
megfelel6en)

II.1.4) A szerz6d6s id6tartama, vagy a teljesit6s hatiirideje
Id5tartam h6napban:

vagy

150

napban:

II.1.5) A teljesit6s helye: 9700 Szornbathely, r6szenk6nt

vagy a teljesit6s hat6rideje:

6s helyrajzi sz6monk6nt ldsd tovdbbi

informdci6k (VI.1.2) pont)

III. szakasz: Ert6kel6si szempontok
Igen

Az al6bbiakban megadott szempontok:

Min6s6giszempont: Igen
Min6s6gi szempont

Srilysziim

Jelent6s6g

Felmart aszfalt rijrahasznositott ar6nya 30

jelen beruh6z6sorL beliil az
aszfaltkeve16kekb en

Krilts6g

szempont:

(%o) ( 0-5%)

Nem

K6lts6g szempont

Ar

szempont:

Srilysz6m

Megnevez6s: Ajrinlati

Srilysz6ma:

Jelent5sirg

Igen
6r (nett6 HUF)

70

Jelent6s6g:

IV. szakasz: Jogi informici6
Iv. 1) R6szv6teli felt6tetek
fV.

1.

1) Alkalmass6gi minimumkiivetelm6ny(ek)

:

Gazdasdgi 6s p6nziigyi alkalmassdg: -- (nincs minimumk6vetelm6ny) Mriszaki, illetve szakmai
alkalmassdg: Alkalmatlan az ajiinlattev6
(ktiztis ajiiLnlattev6k), ha: M1) nem rendelkezik az ajenlati felhiv6s megktild6s6nek
id6pontj6t6l visszafel6 sz6mitott nyolc 6ven beliil
megkezdet! legfeljebb 6t 6ven beliil befejezett, sikeres mriszaki 6tad6s-6tv6tellellezArt, a k<izbeszerz6s
tiirgya szerinti 6pit6si
beruh6z5s (burkolat6pft6s 6s/vagy felijit6Ls) teljes k<irri kivitelez6s6re vonatkoz6, az
r6sz eset6ben legaliibb 6000 m2; a 2. r6sz
eset6ben legal6bb 4900 m2; a 3. r6sz eset6ben legal6bb 1900 m2; a 4. r6sz eset6ben legal6bb
37o0 m2; az s. rlszeset6ben legal6bb
70o0 m2 a) burkolat6pft6sre 6s/vagy fehijftrisra vonatkoz6, v6rosi k<irnyezetben, forgalom
fenntart6sa mellett, tdmegk6zleked6si
titvonalon v6gzett szerz6d6sszerffen 6s az el6ir6soknak megfelel6en teuesitett 6pit6si referenci6val,
valamint b) ugyanezen
mennyis6gekre vonatkoz6 szem6d6sszerffen 6s az el6ir6soknak megfelel6en teuesitett 6pit6si referenci6val
amelynek keret6ben a
burkolat alap 6pit6st hideg remix technol6gi6val v6gezt6k. Az el6irtreferenciakrivetelm6nyeken beliil mennyis6gi
a
kovetelm6nyek,
tov5bb6 az a) 6s b) pont szerinti kdvetelm6nyek egy vagry tribb referenci6val is igazolhat6k. Tdbb r6szre
tett aj6nlat eset6n el6g az
aianlatt6tellel 6rintett r6szek kdziil a magasabb mennyis6gi kdvetelm6nynek megfelelni. M2) nem rendelkezik
valamennyi r6sz

l.

eset6benegyf6,az6pit6iparikivitelez6sitev6kenys6gr6lsz6l6lgl/2009.(Ix.15.)Korm.rendeletszerinti.
a266t2o13.(vll.11.)Korm.
rendelet vonatkoz6 mell6klet6ben meghatiirozott MV-KE k6djel( vagy azzal egyen6rt6kri felel6s mriszaki
vezet6i jogosults6ggal, vagy a

jogosults6g megszerz6s6hez sziiks6ges v6gzetts6gekvalamelyik6vel 6s az
adott v6gzetts6ghez tartoz6 szalrnai gyakorlati id6vel
rendelkez6 szakemberrel Az aj6nlatk6r6 az 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6gr6l sz6l6 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben
el6irtakat, 6s az 6pft6siigyi 6s az 6pit6siiggyel risszefiigg6 szakmagyakorldsi tev6kenys6gekr6l sz6l6
266120L3. MI. 1 l.) Korm.
rendelet szerinti besorol6st tekinti m6rvad6nak. T<ibb r6szre tett ajSnlat eset6n a fenti szakember
rendelkez6sre 6ll6s6t el6g egyszer
igazolni' A Kbt' 65. S (10) bekezd6s6ben foglaltjogszabiilyi el6irSsok figyelembev6tel6vel az qj6nlatk6r6,
a felel6s mriszaki vezet6i
tev6kenys6geket alapvetd fontoss6gri fetadatnak tekinti, 6s ennek megfelel6en el6irja, hogy azokat
maga az ajiinlattev6 vagy - kriztis
aj6nlatt6tel eset6n - a koz6s aj6nlattev6k egyike v6gezze el, ennek megfelel6en az alkalmassiigi felt6telk6nt
el6irt szakemberek
vonatkoz6s6ban az aj6nlattev6 nem t6maszkodhat m6s szervezet kapacit6sSra, 6s a teljesit6s
sordn e feladatokat nem v6gezheti
alvallalkoz6. A Kbt. 65' 5 (6) bekezd6s6nek megdelel6en az el6irt alkalmassdgi k<ivetelm6nyeknek a k<iz6s
ajdnlattev6k egyuttesen is
megfelelhetnek' Szalcnai tev6kenys6gv6gz6s6re vonatkoz6 alkalmass6g el6ir6sa
tKbt. 65. S (1) bekezd6s c) pontl: Alkalmatlan az
aj6nlattev6 tov6bb6, ha nem alkalmas a szakmai tev6kenys6g vdgz6s6re, azaz a) azaj6nlattev6, az alkalmass6g
igazol6s6ban r6szt vev6
alvSllalkoz6 vagy miis szervezet (szem6ly) nincsen bejegyezve a c6gnyilviintart6sba vagy az egy6ni v6llalkoz6k
nyilv6ntart6s6ba; nem
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Magyarorsz6gon ietelepedett gazdas6gi szerepl6 eset6n nincsen bejegyezve a 2o14/24lEU irdnyelv XI. mell6klete szerinti hasonl6
nyilv6ntart6sba, vagy nem teljesiti az emlitett mell6kletben foglalt b6rmely egy6b krivetelm6nyt, vagy b) az 6pit6ipari kivitelez6si
tev6kenys6get v6gz6 b6rmelyik gazdas6gi szerepl6 nem teljesiti az Etv. szerinti, 6pit6ipari kivitelez6si tev6kenys6get vdgzlk
n6vjegyz6k6ben szerepl6s k6vetelm6ny6t, illetve a nem Magyarorsz6gon letelepedett gazdas6gi szerepl6k eset6n a leteleped6s szerinti
orsz6g nyilv6ntart6s6ban szerepl6s, vagy a Ieteleped6s szerinti orsz5gban el6irt enged6ltyel, jogositv6nnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsdggal val6 rendelkez6s k<ivetelm6ny6t.
IV. 1.2)

Fenntartott szerz6d6sekre vonatkoz6 inform6ci6k

A szerz5d6s a Kbt. 114.

S (1

1) bekezd6se szerint fenntartott

Nem

rv.1.3) A Kbt. 7s. $ (2) bekezd6s e) porrtj6nak alkalmaziisara vonatkoz6 informiici6k:
Aj6nlatk6r5 alkalmazza a Kbt. 75.

S

(2) bekezd6s e) ponti6nak rendelkez6seit.

V. szakasz: Elj6r6s
V. L)

Adminisztrativ inforrrr6ci5k

V.1,1) Az eljiiriis irAnti 6rdekl6d6s jelzris6nek hatiirideje
2018.0s.08

o9:oo

6ra/perc

VI. szakasz: Kieg6 szit6 inform6ci6k
VI. L) Toviibbi inform6ci6k
VI.1.1) Ajiinlatk6r6 felhirja a gazdasdgi szerepl6k figyelm6t, hogy 6rdekl6drlsiiket az eljiriis irent az EKR rendszerben, a v
.1.1) pontban meghatiirozott id6pontigr j elezz6k.
VI. 1.2) Toviibbi inform6ci6k:

Karakterkorl6t miatt teljes az eljiir6s tekinl-et6ben iriinyad6 tov6l:bi inform6ci6k a fr-.lhiv6sban kerilnek megad5sra! Folytat6s II.1.5) A
teljesit6s helye: 9700 Szombathely, 1. B.6sz:: Ernuszt Kelemen (3938 hrsz-ri ingatlanon a Dolgoz6k irti korforgalomt6i az Aranypatak
hidj6ig tart6 szakasz), Mdrton Aron utca (4219 6s 4522hrsz-:lu ingatlanok a78, sz. ingatlan 6s a Kil6t6 utca krizotti szakasz) 2. R6.sz:
J6kai it (5435 hrsz-ir ingatlanon a K6lvdria utc6t61 a Gagarin utciiig tart6 szakasz), D6zsa Gytirgy utca (5636 hrsz-ri ingatlanon a
K6lv5ria utc6t51 a Magyar L. utr:6ig tart6 s:zakasz) 3. R6sz: Sug6r irt (2480 hrsz-ir ingatlanon a Horv6th Boldizs6r korutt6l az Eperjes
utc6ig tart6 szakasz) 4. R6sz: U.ivil6g ut,ca li,-9947/l hrsz-ir ingatlanon a Rumi itt6l a:r InterSpar 6ruhriz parkol6 bejiirat6ig tart6 szakasz)
5. R6sz: V6pi rit (792911 hrsz-ri rngatlan,ln ia Zanati itt6l a kiilteriileti hat6rig tart6:;zakasz) VI.1.2.) 1. Az ajenlattev6 koteles legk6s6bb a szerzSd6skot6s id6pontjdra - a.z 6pit6si-szerel6si munk6ra 6s valamennyi I6tesitm6nyre vonatkoz6 felel6ss6gbiztosit6si
szerz6d6st (C.A.R.-E.A.I{.) ktitni vagy megltlv5 felel6ss6gbiztosit6s6t kiter.leszteni a) az 1. r6sz.re tett ajADIat eset6ben 10.000.000,- FV
k6r, 6s 50.000.000,- Ft/r5v, b) a 2. r6szre tetit ajiinlat eset6ben 10.000.000,- Ft/kdr, 6s 50.000.000,- Ft/6v c) a 3. r6szre tett aj6nlat
eset6ben 1 .000.000,- Ft&6r, 6s 5.000.000,- Ftl6v d) a 4. r6szre tett aj6nlat eset6ben t 0.000.000,- Fr/k5r, 6s 50.000.000,- Ft/6v e) az 5.
r6szre tett ajdnlat eset6ben 10.000.000,- Fl-lk6r, 6s 50.000.000,- Ft/6v m6rt6kri 6s terrjedeimii felelSss6gbiztosit6sra. Tobb r6szre tett
ajdnlat eset6n a fenti 6rt6kek dsszead6dnal<. 2. A nyertes aj6nlattev6k6nt szerzddS l6lnek a szerz6d6s teljesit6se sor6n az MSZ EN ISO
9001:2015 min6s6gir6nyitAsi tantsitviiny, itzMSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi eg6szs6grv6delmi 6s biztonsiigi ir6nvit6si
rendszer szerinti tanrisitv6ny, 6s az MSil E.\I ISO 50001:2012 (vagy azzal egyen6rt6kri) energiairiinyft6si rendszerre vonatkoz6
min6s6gbiztosit6si tanisitvdny, tov6bbS ISr) 14001 kornyezetv6delmi vezet6si rendszernek va16 megfele16s6get igazo16, firggetlen
szervezet 6ltal ki6llitott (vagy a:l Eur6pa.i Uni6 miis tag6llam6ban bejegyzett szervezett6l sziirmaz6 egryen6rt6kii),
,,Koztt6pit6s,, vagy ,,
m6ly6pit6s" 6w6nyess6gi tertiletre kiterjed6 tanrisitv6ny alkalmaz6sdval vagy az Eur5pai Unio m6s tag5llam6b61 sz6rmaz6, a
fentiekkel egyen6rt6kii tanrisitv6nyvagl'eery6b, a fentiekkel egyen6rt6kii int6zked6sek alkalmaz6s6val kell elj6rnia. Aj6nlattev6 k6teles
aj6nlatdhoz nyilatkozatot csatolni a fentii tanrisitv6nyoknak vagy az Eur6pai Uni6 miis tag6llamiib6l sz1rmaz6, a fentiekkel egyen6rt6kii
tanrisiw6nyoknak vagy r;gy6b, ezekkel egyern6rt6kii lnt6zked6seknek a szerz6d6s teljesit6se sor6n tort6n6 alkalmaziis616l a
kcizbeszerz6si dokumenl:umokban meghiltdrozott tartalommal. 3. A 2. 6rt6kel6si 16s:zszempont vonatkoz6s6ban az Ajiintatk6rd
rijrahasznositiis alatt azl;6rti, hogy a felrnart aszfaltjelen kozbeszerz6si eljiirds eredm6nyek6nt megk<itott szerz6d6s teljesit6se soriin
be6pitend6 aszfaltkever6kekben keriil ri.iral'ethaszn616sra a kivitelez6s sordn. Ennek megtcirt6nt6t akkredit6lt labor 6ltali
tipusvizsg6lattal kell iga.zolnl, kever6kterv alapjain. 4. Ajrinlati biztosft6k m6rt6ke: 1. r6sz; 1.000.000 Ft 2. r6sz: 1.000.000 Ft 3. r6sz:
400.000 Ft 4. r6sz: 900.000 Ft 5. r6sz: 1.000.000 Ft Tobb r6sz eset6n a fenti 6rt6kel< osszead6dnak. Az ajdnlati biztosit6k befizet6se (
teljesit6se) igazoldsiinak m6dja: Az 6vad6kra vonatkoz6 6tutal6si megbiziis, vagy be,r6teli p6nztiirbizonylat;, a p6nziigyi int6zm6ny vagy
biztosit6 garancialevele, garanciaszerz6d6se, vagy kezess6gi szerz6d6s vagy biztosit6si szerz6d6s alapj5n ki6llitott -k6szfizet6
kezess6gviillal6st tartalrnaz6 - k<itelezv6ny miisolata.

vI.2) Az iisszefoglal6 t6j6koztat6s megkiild6s6nek d6tuma
2018.04.26.

Az osszefoglal6 tiij6koztat6s azonosit6 sz6rna:
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