ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001062922018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Belterületi utak felújítása II - 2018

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
12861114

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 1-3

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

NUTS-kód:

Molnár

kozbeszerzes@szombathely.hu

Telefon:

Hajnalka
+36 94520201

Fax:

+36 94328148

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
21205172

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Széll Kálmán Tér 5.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Fónagy

kozbeszerzes@jogiszakerto.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR001062922018

www.szombathely.hu

1024

Ország:

Magyarország

Tímea
+36 14650223

Fax:

+36 17999909

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45233120-6

II.1.3) A szerződés tárgya:

Belterületi utak felújítása II - 2018

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karakterkorlát miatt teljes további részletes mennyiségi adatok a felhívásban és a műszaki dokumentációban kerülnek megadásra! 1.
Rész: Ernuszt Kelemen, Márton Áron utca felújítása Ernuszt Kelemen utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással)
Felújítással érintett hossz: 686,5 m Burkolatszélesség: min. 6,00 m Összesen legalább 4.119 m2 aszfaltburkolat Padka: (0,6-2,9)
kétoldali, min. 1,00 m stabilizálva (M-22) mögötte földpadka Hossz esés a tengelyben: 0-2,2% Oldalesés: 2,0-5,5%-os egy és kétoldali
Padka oldalesése: 4,0%-os A teljes felújítással érintett szakaszon el kell végezni a meglévő csapadékvíz rendszer tisztítását, amely
magába foglalja a folyókákat, árkokat, átereszeket, víznyelőket és aknákat, csővezetékeket. A ~0+620 kmsz jobb oldalán az autóbusz
leszálló szigetbe eső meglévő víznyelő megszüntetendő, helyette a sziget elé a csatornacsőre telepítve, 1 db új víznyelő akna
telepítendő. Márton Áron utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással): Felújítással érintett hossz: 949,29 m
Burkolatszélesség: min. 4,75 m Összesen legalább 4.509 m2 aszfaltburkolat Az úton a sávszélesség mintegy 2,75 m, az oldalesés
egységesen 2,50%. Ki kell cserélni a 0+150 km sz. környezetében baloldalon meglévő rossz állapotú csőátereszeket új, DN800 vb.
csövekre a helyszínrajzon jelöltek szerint. 2. Rész: Jókai út, Dózsa György utca felújítása Jókai út (építési engedélyes felújítás burkolat
felújítással) Burkolatszélesség: 7,5 m egyoldali meglévő kiemelt szegéllyel, helyenkénti felújítással és másik oldali (0+027,19-0+479
km sz. között) új süllyesztett szegéllyel Összesen legalább 3.825 m2 aszfaltburkolat Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi sáv szélek
felé Parkoló sáv, buszöböl szélessége 2,5 m Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi sáv szélek felé Dózsa György utca (építési engedélyes
felújítás burkolat felújítással): Felújítással érintett hossz: 361,8 m Szélesség: 7,50-8,00-12,50 m Összesen legalább 2.713 m2
aszfaltburkolat Hossz esés a tengelyben: 0-1,1% Oldalesés: (0,2-4,8%) jellemzően 2,5%-os kétoldali Építendő csapadékcsatornák és
műtárgyak Befogadó: A Dózsa György utca burkolata alatt húzódó egyesített csatorna Bekötések esése: 5-10‰ (csőkeresztmetszet
felső harmadára kötve) Átmérője, anyaga: összesen: 69,4 fm D 250 KG PVC Csatlakozó műtárgyak: Új víznyelő(vég): 13 db, szintbe
helyezendő meglévő víznyelő: 9 db, megszűnő víznyelő: 2 db 3. Rész: Sugár út felújítása Felújítással érintett hossz: 217,4 m szélesség:
osztott pályás 2x ~6 m kiemelt szegélyek között Összesen legalább 2.608 m2 aszfaltburkolat hosszesés a tengelyben: 0,3-1,2%
oldalesés: 2,5%-os egyoldali pályánként Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak: 5 db új víznyelő épül, továbbá 14 db víznyelő
szintbe helyezendő 4. Rész: Újvilág utca felújítása (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással) Felújítással érintett hossz: 825,4 m
Burkolatszélesség: 6,00 m Összesen legalább 4.952 m2 aszfaltburkolat Padka: kétoldali min. 1,00 m stabilizálva (M-22) mögötte
földpadka Hossz esés a tengelyben: 0-1,0% Oldalesés: 2,5%-os kétoldali tetőszelvény Padka oldalesése: 4,0%-os A felújítással érintett
területen nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés van kiépítve. Az árkokat helyenként ki kell mélyíteni, esését biztosítani kell, a
meglévő átereszeket, bekötéseket ki kell tisztítani. Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak a kiviteli terv szerint. 5. Rész: Vépi út
felújítása (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással) Felújítással érintett teljes hossz: 1.561 m Burkolatszélesség: minimum 7,00
m Összesen legalább 10.927 m2 aszfaltburkolat Új víznyelők beépítése, átereszek építése 1-5. Részek esetén egyaránt: Az útépítést
városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat
alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

EKR001062922018

vagy napban:

150

vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:

9700 Szombathely, részenként és helyrajzi számonként lásd további információk (VI.1.2) pont)

II.1.7) Részekre bontás
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Ernuszt Kelemen, Márton Áron utca felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Ernuszt K. (3938 hrsz-ú ingatlanon a Dolgozók úti körforgalomtól az Aranypatak hídjáig tartó szakasz)
Márton utca (4219 és 4522 hrsz-ú ingatlanok a 78. sz. ingatlan és a Kilátó utca közötti szakasz

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ernuszt Kelemen utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással): Felújítással érintett hossz: 686,5 m Burkolatszélesség: min.
6,00 m (Összesen legalább 4.119 m2 aszfaltburkolat) Padka: (0,6-2,9) kétoldali, min. 1,00 m stabilizálva (M-22) mögötte földpadka
Hossz esés a tengelyben: 0-2,2% Oldalesés: 2,0-5,5%-os egy és kétoldali Padka oldalesése: 4,0%-os Csapadékvíz-elvezetés: A
felújítással érintett területen elválasztott rendszerű csapadékcsatorna húzódik, befogadó az Arany patak. A felújítás során a zöld
felületbe helyezett meglévő víznyelők és víznyelős fedlapú aknák környezetét ki kell tisztítani, a burkolat és akna közti területet úgy
kell rendezni, hogy a csapadékvizek eljutása biztosított legyen a műtárgyba. A teljes felújítással érintett szakaszon el kell végezni a
meglévő csv rendszer tisztítását, mely magába foglalja a folyókákat, árkokat, átereszeket, víznyelőket és aknákat, csővezetékeket. A ~
0+620 kmsz jobb oldalán az autóbusz leszálló szigetbe eső meglévő víznyelő megszüntetendő, helyette a sziget elé a csatornacsőre
telepítve, 1 db új víznyelő akna telepítendő. Márton Áron utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással): Tervezéssel érintett
hossz: 949,29 m Burkolatszélesség: min. 4,75 m (Összesen legalább 4.509 m2 aszfaltburkolat) A felújítással érintett útszakaszon a
beavatkozás a meglévő útfelület körömvonalainak határán belül történik. A teherbírási problémákkal küzdő pályaszerkezetet Terramix
eljárással a felújított út alapjaként kell felhasználni. Az úton a sávszélesség mintegy 2,75 m, az oldalesés egységesen 2,50%. A tervben
szereplő mindkét oldali süllyesztett szegély nem épül meg, helyette a burkolatszélesség megtartása érdekében Terramix eljárással
felújított útalap és aszfaltburkolat épül. A gyalogosok védelmére kiemelt szegély lett tervezve. A keresztmetszeti szélesség a 0+560 – 0
+650 km sz.-ek között beszűkül mintegy 4,75 m-re. Ennek oka egy meredek rézsű, melyre mindkét oldaláról út fut fel, és a geometriai
kialakítás okán a rézsűn nem lehetett változtatni. A csapadékvíz-elvezetés a felújítással érintett szakaszon kiemelt szegélyekkel,
folyókákkal, árkokkal, rácsos víznyelőkkel, valamint zárt csapadékcsatornával megoldott. Ki kell azonban cserélni a 0+150 km sz.
környezetében baloldalon meglévő rossz állapotú csőátereszeket új, DN800 vb. csövekre a helyszínrajzon jelöltek szerint.
Előregyártott, 50 cm széles folyókát terveztek a 0+550 – 0+650 km sz-ek közötti jobb oldali rézsű lábához, ezen felül a 0+700 – 0+800
km sz-ek közötti szakaszon, jobb oldalon mederlapos folyókát kell kiépíteni. Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési
útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával
kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az
aszfaltkeverékekben (%) (0-5%)

Költség szempont:

EKR001062922018

Nem

30

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
150

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások 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
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét
biztosítása. 2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt
képviselőivel és a műszaki ellenőrrel. 3. Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft. 4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Jókai út, Dózsa György utca felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

A teljesítés helye:

Jókai út (5435 hrsz-ú ingatlanon a Kálvária utcától a Gagarin utcáig tartó szakasz), Dózsa György utca (
5636 hrsz-ú ingatlanon a Kálvária utcától a Magyar L. utcáig tartó szakasz)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

EKR001062922018

Jókai út (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással): A felújítással érintett szakasz eleje - 0+000 szelvény - a Kálvária u.
csomópont lekerekítő ív végénél van (a csomópont is felújításra kerül). A felújítással érintett szakasz vége - 0+510 szelvény - a Gagarin
u. csomópont előtt a lekerekítő ív eleje. (itt a csomópont már nem lesz felújítva). Burkolatépítés a teljes szakaszon történik,
vonalvezetése közel egyenesnek mondható, a közlekedésre igénybevett sáv vonalvezetése nem változott, azonban a tengelyt a
kerékpársáv miatt cca. 74 cm-el nyugati irányba eltolta a tervező. Burkolatszélesség: 7,5 m egyoldali meglévő kiemelt szegéllyel,
helyenkénti felújítással és másik oldali (0+027,19-0+479 km sz. között) új süllyesztett szegéllyel, (Összesen legalább 3.825 m2
aszfaltburkolat) Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi sáv szélek felé Parkoló sáv, buszöböl szélessége 2,5m Tervezett oldalesés: 2,5% a
forgalmi sáv szélek felé A meglévő zárt csapadékcsatorna és a meglévő víznyelők kerültek felhasználásra. Dózsa György utca (építési
engedélyes felújítás burkolat felújítással): Felújítással érintett hossz: 361,8 m Szélesség: 7,50-8,00-12,50 m (Összesen legalább 2.713
m2 aszfaltburkolat) Hossz esés a tengelyben: 0-1,1% Oldalesés: (0,2-4,8%) jellemzően 2,5%-os kétoldali A tervezett szegélyek e.gy.
beton kiemelt (24x15/12x30), és süllyesztett szegély (15x20x40) elemek, beton ágyba fektetve. A szegélyelemek megtámasztó beton
ágyazatásnak minősége: C 12/15-8F2-16-„FN” -MSZ 4798-1:2004. A kiemelt szegélyek általában 10 cm magassággal építendők (8-12
cm között megfelelő), kapubejárókban, járda átvezetéseknél 3,0 cm-re süllyesztendők. Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással érintett
területen egyesített rendszerű csatorna húzódik. A jelenlegi víznyelők sűrítésére volt szükség, továbbá a rendezetlen burkolatszélek
miatt a víznyelők helyének módosítása is szükségessé vált. Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak Befogadó: A Dózsa György utca
burkolata alatt húzódó egyesített csatorna Bekötések esése: 5-10 ‰ (csőkeresztmetszet felső harmadára kötve) Átmérője, anyaga:
összesen: 69,4 fm D 250 KG PVC Csatlakozó műtárgyak: ÚJ víznyelő (vég):13 db szintbe helyezendő meglévő víznyelő: 9 db megszűnő
víznyelő: 2 db Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet
cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az
aszfaltkeverékekben (%) (0-5%)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

150

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások 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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell

EKR001062922018

Nem

tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét
biztosítása. 2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt
képviselőivel és a műszaki ellenőrrel. 3. Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft. 4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Sugár út felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Sugár út (2480 hrsz-ú ingatlanon a Horváth Boldizsár körúttól az Eperjes utcáig tartó szakasz)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújítással érintett hossz: 217,4 m szélesség: osztott pályás 2x ~6 m kiemelt szegélyek között (Összesen legalább 2.608 m2
aszfaltburkolat) hosszesés a tengelyben: 0,3-1,2% oldalesés: 2,5%-os egyoldali pályánként A tervezett szegélyek e.gy. beton kiemelt (
24x15/12x30) és süllyesztett szegély (15x20x40) elemek, beton ágyba fektetve. A szegélyelemek megtámasztó beton ágyazatának
minősége: C 12/15-8F2-16-„FN” -MSZ 4798-1:2004. A kiemelt szegélyek általában 10 cm magassággal építendők (8-12 cm között
megfelelő), kapubejárókban süllyesztett szegély elemekből ferde szegély építendő járda átvezetéseknél 3,0 cm-re süllyesztendő a
burkolat lejtetésével. Ezen kialakítások az utcában egyébként is járatos megoldások. A Horváth Boldizsár krt.-i gyalogos
átvezetéseknél 3 helyen új döntött szegély készüljön min. az átvezetés szélességében 3,0-3,0 m! Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással
érintett területen egyesített rendszerű csatorna húzódik, mint a csapadékvizek befogadója. Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak:
5 db új víznyelő épül, továbbá 14 db víznyelő szintbe helyezendő. Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a
forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni
.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az
aszfaltkeverékekben (%) (0-5%)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

EKR001062922018

150

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások 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
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét
biztosítása. 2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt
képviselőivel és a műszaki ellenőrrel. 3. Ajánlati biztosíték: 400.000,- Ft. 4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - Újvilág utca felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU222 Vas

Újvilág utca (9947/1 hrsz-ú ingatlanon a Rumi úttól az InterSpar áruház parkoló bejáratáig tartó szakasz)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújítással érintett hossz: 825,4 m Burkolatszélesség: 6,00 m (Összesen legalább 4.952 m2 aszfaltburkolat) Padka: kétoldali min. 1,00
m stabilizálva (M-22) mögötte földpadka Hossz esés a tengelyben: 0-1,0% Oldalesés: 2,5%-os kétoldali tetőszelvény Padka oldalesése:
4,0%-os Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással érintett területen nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés van kiépítve. Jellemzően
nyílt árkos, ill. földvápás a hosszanti vízelvezetés, de a csatlakozó utcákból zárt csapadékcsatornák-átereszek kötnek az Újvilág utca
D-i oldalán húzódó 80/b csapadékcsatornába, melynek befogadója a Perint-patak. A tervezett kialakítás szerint az árkokat helyenként
ki kell mélyíteni, esését biztosítani kell, a meglévő átereszeket, bekötéseket ki kell tisztítani. Építendő csapadékcsatornák és
műtárgyak: kiviteli terv szerint. Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes
pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

EKR001062922018

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az
aszfaltkeverékekben (%) (0-5%)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
150

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások 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
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét
biztosítása. 2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt
képviselőivel és a műszaki ellenőrrel. 3. Ajánlati biztosíték: 900.000,- Ft. 4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:

EKR001062922018

5 - Vépi út felújítása

HU222 Vas

Vépi út (7929/1 hrsz-ú ingatlanon a Zanati úttól a külterületi határig tartó szakasz)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az út felújítás technológiája két részre bomlik. Az első rész a 0+000-1+380 km sz. között ahol elég vastagság van a meglévő
pályaszerkezetben. Itt a meglévő 11cm vastag aszfalt réteget le kell marni és elszállítani végleges lerakóhelyre. Az aszfaltréteg alatt
még marad 30-35cm vastag szerkezet. A lemart felületen a lokális hibás helyeket vagy ki kell javítani vagy aszfalterősítő rácsot kell rá
fektetni. A marás után kerül vissza a két réteg aszfaltburkolat. A második résznél a 1+380-1+561 km sz. között a meglévő teljes
szerkezetet be kell darálni, remixelni. A stabilizálásba legyen cementes kötőanyag is, de a kötőanyag összetételének megválasztásánál
ügyelni kell, hogy az elkészült réteg ne tudjon megrepedni! És az így elkészített alapra lehet a két réteg aszfaltot építeni. Ezen a
szakaszon a pályaszerkezet emelkedni fog. Tervezett teljes hossz: 1.561 m Burkolatszélesség: minimum 7,00 m (Összesen legalább
10.927 m2 aszfaltburkolat) A forgalmi sáv szélein meglévő kiemelt szegélyeket – bal oldalon: 0+000-0+460 km sz., jobb oldalon 0+000
-0+630 km sz. között – el kell bontani és helyette újat építeni. A szegélybontás során ahol közvetlenül csatlakozik hozzá a járda, ott a
szegély mögött 20cm-el számoltunk, hogy új szerkezetet kell építeni. A járda többi részén csak lemarásra kerül a meglévő
aszfaltburkolat és 4,0 cm-ben visszaépítésre. A 0+460- 0+640 km sz. és a 0+755-0+770 km sz. között bal oldalon teljesen új kiemelt
szegélyt kell megépíteni. Ezen a szakaszon új víznyelők is beépítésre kerülnek. A szegélyeket C12/15-24-F1-XF3 beton ágyazatba kell
lerakni. Az aszfalt burkolat kereszt és hosszirányú csatlakozásaiba rugalmas bitumenes hézagtömítő anyagot kell felhordani. Ez
vonatkozik a beton szegélyhez történő aszfalt csatlakozásokra is. Csapadékvíz-elvezetés:A meglévő zárt csapadékcsatorna és a
meglévő víznyelők kerültek felhasználásra, új víznyelőráccsal. A meglévő elemeket ki kell tisztítani! Új víznyelő beépítése: 0+524,50
km sz. bal oldalon – 208,41 mBf 0+568,01 km sz. bal oldalon – 208,15 mBf 0+568,05 km sz. jobb oldalon – 208,32 mBf 0+610,99 km
sz. bal oldalon – 207,84 mBf 0+611,07 km sz. jobb oldalon – 207,83 mBf A víznyelőket NA 250 KG PVC csővel kell rákötni a meglévő
csatornaszakaszokra. Műtárgyak: áteresz épül 1+238 – 1+248 km sz. között bal oldalon D=60cm 1+251 km sz-ben keresztben levő
1,8m átmérőjű vasbeton áteresz hosszabbítása 2,0 m-el 1+528 – 1+535 km sz. között jobb oldalon D= 60cm 1+528 – 1+544 km sz.
között bal oldalon D=60cm Az átereszeknek 30cm széles előfejet kell építeni. Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési
útvonalon, a forgalom fenntartása mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával
kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az
aszfaltkeverékekben (%) (0-5%)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

150

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

EKR001062922018

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – a kooperációkon való jelenlét
biztosítása. 2. A nyertes ajánlattevő feladata a folyamatos egyeztetés és konzultáció az Ajánlatkérővel, illetve az általa kijelölt
képviselőivel és a műszaki ellenőrrel. 3. Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft. 4. Felelősségbiztosítás: Lsd. További információk

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

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok
érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában
– elektronikus űrlap kitöltése útján –nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm
. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján
nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő,
ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően 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 köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet (
személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti
az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik
gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy
a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen
, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását
vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az
ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan
építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szerepelnie kell. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban
előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Az Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) Az alkalmasság igazolható a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja szerint az eljárást megindító
felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r.
21. § (2a) bek. alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat
veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 23. § szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmasságnál előírtak megállapíthatóak legyenek, a teljesítés helyét és kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásnak) időpontját (év, hó, nap pontossággal), a Megrendelő nevét, és székhelyét, a megrendelő részéről felvilágosítást adó
személy nevét, és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. M2) Az alkalmasság igazolható 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (
szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes
jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést, vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r.-ben előírt iskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat
igazolására a szakember önéletrajzát és a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a
személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn. Az Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett
tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe, vagyis 1 naptári nap alatt legfeljebb 1 nap szakmai tapasztalat szerezhető. Az szakmai
gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni! Az Ajánlatkérő felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét, hogyha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
r.-nek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a
szerződéskötés feltétele. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell,
amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak
az ajánlattevő megfelel. A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (
korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat
nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet
honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az
illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bek. irányadó. A
Kbt. 114. § (2) bek.-nek megfelelően a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdés, továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése az eljárásban irányadó.
Egyebekben lásd még egyéb közbesz. dokumentumok!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének időpontjától visszafelé
számított nyolc éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés
tárgya szerinti építési beruházás (burkolatépítés és/vagy felújítás) teljeskörű kivitelezésére vonatkozó, az 1. rész esetében legalább
6000 m2 a 2. rész esetében legalább 4900 m2 a 3. rész esetében legalább 1900 m2 a 4. rész esetében legalább 3700 m2 az 5. rész
esetében legalább 7000 m2 a) burkolatépítésre és/vagy felújításra vonatkozó, városi környezetben, forgalom fenntartása mellett,
tömegközlekedési útvonalon végzett szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített építési referenciával, valamint b)
ugyanezen mennyiségekre vonatkozó szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített építési referenciával amelynek
keretében a burkolat alap építést hideg remix technológiával végezték. Az előírt referenciakövetelményeken belül a mennyiségi
követelmények, továbbá az a) és b) pont szerinti követelmények egy vagy több referenciával is igazolhatók. Több részre tett ajánlat
esetén elég az ajánlattétellel érintett részek közül a magasabb mennyiségi követelménynek megfelelni. A Kbt. 65. § (10) bekezdésében
foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az ajánlatkérő, a hideg remix technológiás burkolatalap készítést alapvető fontosságú
feladatnak tekinti, ezért előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze
el, ennek megfelelően az alkalmassági feltételként előírt referenciák vonatkozásában az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. M2) nem rendelkezik valamennyi rész esetében egy fő, az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó
mellékletében meghatározott MV-KÉ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező
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szakemberrel. Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtakat és az
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
besorolást tekinti mérvadónak. Több részre tett ajánlat esetén a fenti szakember rendelkezésre állását elég egyszer igazolni. A Kbt. 65.
§ (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az ajánlatkérő, a felelős műszaki vezetői tevékenységeket
alapvető fontosságú feladatnak tekinti, ezért előírja, hogy azokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös
ajánlattevők egyike végezze el, ennek megfelelően az alkalmassági feltételként előírt szakemberek vonatkozásában az ajánlattevő nem
támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részre vonatkozóan: Késedelmi kötbér: nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) 1%-a/naptári nap, max. a nettó vállalkozói díj 30%áig. Hibás teljesítési kötbér: érintett munkarészre eső nettó vállalkozói díj 30%-a. Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 30%-a.
Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli részének megfelelő mértékű, az
ajánlatkérő javára szóló biztosítékot kell nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákban. Jótállás: 36 hó,
egyebekben a kötelező alkalmassági időre, mint három évet meghaladó szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidőre a 12/
1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet irányadó. Jótállási biztosíték: nettó szerződés szerinti ellenszolgáltatás 5%a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a szerződés ellenértékét a TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza. A támogatás
intenzitása 100%. Utófinanaszírozás. Az AT-ként szerződő fél valamennyi rész esetében 2 részszámlát és 1 végszámlát jogosult
benyújtani: I. részszla: 25 %-os készültség - váll. díj nettó összegének 25 %-a. II. részszla 50 %-os készültség - váll. díj nettó
összegének 25 %-a. Végszla: 100 %-os készültség - váll.díj nettó összegének 50 %-a. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van
lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. A végszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben
kell kiállítani. Előleg a szerződés nettó elszámolható összege legfeljebb 20%-a, végszámlából kell elszámolni. Előleg a 322/2015. Korm.
rendelet 30. § (2) bek. szerint. Tartalékkeret nincs. 1., 2., 4. és 5. Rész ép.eng.köteles - fordított adózás. 3. Rész nem ép.eng.köteles.
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

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

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
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Nem

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.02.06

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.02.06

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Igen

Ajánlati részenként lsd. a II.2.13) pontban
Lsd. További információk és közbeszerzési dok-ok
10918001-00000003-25300036

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának Kbt. 54. § szerint
módja:

V.2) További információk
1. A Kbt. 35. § (5) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk
. 2. 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. 3. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, azzal,
hogy az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése: NEM. 4. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-100. 5. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: 5.1. Ajánlati ár (
nettó HUF) részszempont: fordított arányosítás. 5.2. Felmart aszfalt újrahasznosított aránya jelen beruházáson belül az
aszfaltkeverékekben (%) (0-5 %): egyenes arányosítás. Módszerek leírását részletesen lsd. a közbesz. dokumentumokban. 6. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – az
építési-szerelési munkára és valamennyi létesítményre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R.-E.A.R.) kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a) az 1. részre tett ajánlat esetében 10.000.000 Ft/kár, és 50.000.000 Ft/év, b) a 2.
részre tett ajánlat esetében 10.000.000 Ft/kár és 50.000.000 Ft/év c) a 3. részre tett ajánlat esetében 1.000.000 Ft/kár és
5.000.000 Ft/év d) a 4. részre tett ajánlat esetében 10.000.000 Ft/kár és 50.000.000 Ft/év e) az 5. részre tett ajánlat esetében
10.000.000 Ft/kár és 50.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Több részre tett ajánlat esetén a fenti
értékek összeadódnak. 7. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a
minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények
tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése
vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban
meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1) –M2) alkalmassági feltétel vonatkozásában.
8. Nyertes AT-nek a teljesítés során az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ 28001 (OHSAS 18001) és az MSZ EN ISO 50001:2012 (
vagy ezekkel egyenértékű) tanúsítvány, továbbá ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek "építőipari" érvényességi
területre kiterjedő tanúsítvány alkalmazásával vagy az EU más tagállamából származó fentiekkel egyenértékű tanúsítvány vagy
egyenértékű intézkedések alkalmazásával kell eljárnia. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban. 9. AK a Kbt. 75. § (
2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza. 10. A Kbt. 75. § (5) bek. alapján az eredménytelenség az
eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére kerül megállapításra. 11. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252)
és dr. Fónagy Tímea (00417)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.01.29
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