ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000602482019
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Szombathely MJV kerékpárosbarát fejlesztése

Ajánlatkérő
neve:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ajánlati felhívás
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:

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 1-3

Város:

Szombathely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU222

Dr.

Molnár

kozbeszerzes@szombathely.hu

EKRSZ_
12861114

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Hajnalka
+36 94520201

Fax:

+36 94328148

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
21205172

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

Postai cím:

Muskotály Köz 3.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU11

Dr.

Balogh

kozbeszerzes@jogiszakerto.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1118

Ország:

László
+36 14650223

Magyarország
Csaba

Fax:

+36 17999909

Internetcím(ek)

EKR000602482019

2019.11.05 08:27:29

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000602482019/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000602482019/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Szombathely MJV kerékpárosbarát fejlesztése
EKR000602482019

II.1.2) Fő CPV-kód:
45233162-2

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 azonosító számú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című projekt keretében

EKR000602482019

kerékpárforgalmi létesítmények kijelölése, építése, közlekedési csomópontok átalakítása és kialakítása a kiviteli tervek szerint
vállalkozási szerződés keretében. 1. RÉSZAJÁNLATI KÖR: - Nárai Külső úton (a Brenner körúttól a Király sporttelepig) kerékpáros
nyom kijelölése és elválasztott gyalog- és kerékpárút építése; (10599; 10600; 5218/6 hrsz.) - Brenner krt. – Nárai u. csomópont,
kereszteződés (4987; 4994; 4997; 5038; 5218/4; 5218/5; 5218/6; 5218/7; 5218/8; 5218/9; 5343 hrsz.) átépítése körforgalmú
csomóponttá, illetve a csomópont közvilágításának, az út víztelenítésének kialakítása; - „Jókai park – Bartók Béla körút” nevű
kerékpárútszakasz kialakítása: Szigligeti E. u - Nárai - Brenner körforgalom között egyoldali kerékpársáv festése, Kálvária u - Gagarin
u között a Jókai parkban egyoldali egyirányú kerékpárút építése, Gagarin-Szűrcsapó között kétoldali kerékpársáv festése (3606, 3676,
4663, 5435, 4725, 4997, 4718, 4686, 5343, 4997; 4741/4 hrsz.) - Rohonci út - Bartók Béla krt. csomópont, kereszteződés fejlesztése (
3518/1; 3191; 3606 hrsz) 2. RÉSZAJÁNLATI KÖR: - Sugár úton (a Horváth B. krt. és a Metró körforgalom közötti szakaszon)
kerékpáros nyom kijelölés, (1246, 1291, 1293, 1529/1, 1529/2, 1553, 2263/1,2480, 2620/2, 2620/3. 1242, 1244/2, 1838/7 hrsz.) - a
Metró körforgalom és a Söptei úti körforgalom közötti szakaszon kétirányú gyalog és kerékpárút kiépítése (1638/7, 1685/1, 1692/3,
1692/4, 1695/27, 1695/28, 1695/29, 1705/84, 2008/2, 2009/1, 2009/10, 2009/2, 094/1, 094/2, 090, 089/1 019/8, 019/5 hrsz.) 3.
RÉSZAJÁNLATI KÖR: - a Rohonci út északi oldalán a „Spar” bejárat és a Bem József utca között elválasztott gyalog, kétirányú
kerékpárút és nyomsáv kijelölése (2808/13; 3518/1; 2804/21; 2804/22; 2807 hrsz.) - Szent Márton utcában a Gyöngyös-patak hídtól a
Szt. Márton temetőig kerékpáros nyom kijelölés és kerékpárút építés (6611/1; 6612; 6673; 6554/2; 8260; 6259/2 hrsz.) - Jáki u.
kétirányú kerékpárút építése elválasztott gyalogjárdával ((4997; 10294/2. hrsz.) 4. RÉSZAJÁNLATI KÖR: Vépi úton a Sági út és a
Vásártér u. között kétirányú kerékpárút és kapcsolódó járda építés (7943; 7929/1; 7845/4; 7854/2; 7930; 7844/3 hrsz.) - Régi Bucsui út
(Dolgozók útja – Bucsui út között) meglévő aszfaltburkolaton kerékpárút kijelölése (I. szakasz) (01047, 0994 hrsz.), Szombathely – Sé
településeket összekötő kerékpárút, amely a Régi Bucsui út folytatásaként vezet Sé irányában (II. szakasz), és a 87133 j. országos
közút mellett kerékpárút építés (III. szakasz) (0993/26, 0993/2 hrsz) 5. RÉSZAJÁNLATI KÖR: Szent Imre herceg utcában (a Muskátli u.
- Rumi Rajki u. közötti szakaszon) elválasztott gyalog- és kerékpárút építés (770/4; 770/2 hrsz). A Paragvári utcában (a Rumi Rajki u.Váci M. u. közötti szakaszon) járda és kerékpárút építése (770/2; 2757/1; 770/5; 2757/2; 2757/3; 2759/50; 764/3; 768; 766/1 hrsz.)
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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 - 1. részajánlati kör

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233162-2

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

A teljesítés helye:

HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid
megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. RÉSZAJÁNLATI KÖR A Nárai Külső úton a Brenner körúttól a Király sporttelepig 1270 m hosszon kerékpárút kialakítása nyomvonal
kijelöléssel (felfestéssel) és kiépítéssel (1430 m2 felület), illetve közvilágítási hálózat kiépítésével. A Nárai út, és a Brenner krt.
kereszteződésében körforgalmi csomópont kialakítása kerékpáros és gyalogos átvezetéssel. A csomóponti ágak száma 4 db, a forgalmi
sáv száma a körpályán 1 db, aszfaltburkolat építése 148 m3, térburkolat építése 111 m2, Ckt burkolatalap építése 124 m3.
Közvilágítás kiépítése a csomópontban, illetve közműkiváltások. A Jókai úton - Bartók Béla körúton (Kálvária utcától a Bartók B. körút Rohonci út kereszteződéséig és a szakasz összekötése a Nárai út – Brenner körút csomóponttal a kerékpárforgalmi hálózati tervnek
megfelelően) 1290 m hosszú kerékpárút kialakítása nyomvonal kijelöléssel (felfestés) és kiépítéssel (940 m2 felület), közvilágítás
bővítéssel. A Bartók B. krt. és Rohonci u. kereszteződésében kanyarodó sáv kialakítása, kerékpárút átvezetés nyomvonal kijelöléssel (
felfestés), közvilágítás módosítása. A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza! Nárai Külső úton (a Brenner körúttól a Király sporttelepig) kerékpáros nyom kijelölése és elválasztott gyalog- és kerékpárút építése; (
10599; 10600; 5218/6; hrsz.) - Brenner krt. – Nárai u. csomópont, kereszteződés (4987; 4994; 4997; 5038; 5218/4; 5218/5; 5218/6;
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5218/7; 5218/8; 5218/9; 5343, hrsz.) átépítése körforgalmú csomóponttá, illetve a csomópont közvilágításának, az út víztelenítésének
kialakítása; - Szigligeti E. u - Nárai - Brenner körforgalom között egyoldali kerékpársáv festése, Kálvária u - Gagarin u között a Jókai
parkban egyoldali egyirányú kerékpárút építése, Gagarin-Szűrcsapó között kétoldali kerékpársáv festése (3606, 3676, 4663, 5435,
4725, 4997, 4718, 4686, 5343, 4997; 4741/4; hrsz.) - Rohonci út - Bartók Béla krt. csomópont, kereszteződés fejlesztése (3518/1; 3191;
3606.hrsz).
(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

A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (
hónap, min. 0, max. 36)

15

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke
az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek
tekintetében

8

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a 7
kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (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:

12

vagy napban:
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
tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

EKR000602482019

Nem

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata. 2./
A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése: 2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn
felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max
. 24) 2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (
hónap, min. 0, max. 24) 3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes
rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - 2. részajánlati kör

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233162-2

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

HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid
megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. RÉSZAJÁNLATI KÖR A Sugár úton (a Horváth Boldizsár úttól a Saághy utcáig - Metró körforgalomig) 1784 m hosszon kerékpárút
kialakítás nyomvonal kijelöléssel (felfestés 1704 m) és kiépítéssel (86 m2 felület). A „Minerva”, a 11-es Huszár u. – Söptei u. szakaszon
1402 m hosszon kerékpár és gyalogos út kialakítása kiépítéssel (5538 m2 felület), közvilágítási hálózat kiépítésével, valamint vasúti
átvezetés kialakításával. A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza! - Sugár
úton (a Horváth B. krt. és a Metró körforgalom közötti szakaszon) kerékpáros nyom kijelölés, (1246, 1291, 1293, 1529/1, 1529/2, 1553,
2263/1,2480, 2620/2, 2620/3. 1242, 1244/2, 1838/7, hrsz.) - a Metró körforgalom és a Söptei úti körforgalom közötti szakaszon
kétirányú gyalog és kerékpárút kiépítése (1638/7, 1685/1, 1692/3, 1692/4, 1695/27, 1695/28, 1695/29, 1705/84, 2008/2, 2009/1, 2009/
10, 2009/2, 094/1, 094/2, 090, 089/1 019/8, 019/5; hrsz.)
(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

A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (
hónap, min. 0, max. 36)

15

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke
az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek
tekintetében

8

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a 7
kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

70

EKR000602482019

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
12

Időtartam hónapban:
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-6.4.1-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata. 2./
A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése: 2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn
felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max
. 24) 2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (
hónap, min. 0, max. 24) 3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes
rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - 3. részajánlati kör

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233162-2

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

A teljesítés helye:

HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid
megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

EKR000602482019

3. RÉSZAJÁNLATI KÖR A Rohonci u. (a Domustól a Bem J. útig) 368 m hosszon kerékpárút kialakítása nyomvonal kijelöléssel (
felfestéssel) és kiépítéssel (megközelítőleg 1280 m2 felület). A Szt. Márton utcán (a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig) 560
m hosszon kerékpárút kialakítása nagyrészt nyomvonal kijelöléssel, kandeláberek áthelyezésével. A Jáki úton (a Brenner körúttól a Jáki
úti temetőig) 692 m hosszon kerékpárút kialakítása nagyrészt kiépítéssel (megközelítőleg 890 m2 új felület), meglévő burkolat
szélesítéssel. A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza! - Rohonci út északi
oldalán a „Spar” bejárat és a Bem József utca között elválasztott gyalog, kétirányú kerékpárút és nyomsáv kijelölése (2808/13; 3518/1;
2804/21; 2804/22; 2807. hrsz.) - Szent Márton utcában a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig kerékpáros nyom kijelölés és
kerékpárút építés (6611/1; 6612; 6673; 6554/2; 8260; 6259/2; hrsz.) - Jáki u. kétirányú kerékpárút elválasztott gyalogjárdával építés (
4997; 10294/2. hrsz.)
(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

A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (
hónap, min. 0, max. 36)

15

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke
az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek
tekintetében

8

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a 7
kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (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:

12

vagy napban:
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:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

EKR000602482019

Nem

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-6.4.1-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata. 2./
A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése: 2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn
felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max
. 24) 2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (
hónap, min. 0, max. 24) 3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes
rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

4 - 4. részajánlati kör

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233162-2

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

HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid
megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. RÉSZAJÁNLATI KÖR A Vépi úton (Sági út-Vásártér út közötti szakasz) kerékpárút kialakítása 759 m hosszon nagyrészt kiépítéssel (
megközelítőleg 1930 m2 új felület), továbbá közvilágítási hálózat átépítése. A Régi Bucsui úton (Dolgozók útja – Bucsui út között) és
Szombathely – Sé település között kerékpárúr kialakítása 1125 m hosszon azzal, hogy a Szombathely-Sé településeket összekötő
kerékpárút vonatkozásában az érintett ingatlanok tulajdonviszonyának rendezése folyamatban van. Az I. Dolgozók útja – Bucsui út
közötti szakaszon meglévő aszfaltburkolaton kétirányú kerékpáros nyom kijelölése. A II. és III. szakaszokon kétirányú kerékpárút
kiépítése (megközelítőleg 1680 m2 új felületű aszfalt burkolat), valamint közvilágítási hálózat fejlesztése. A további részletes
mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza! - Vépi úton a Sági út és a Vásártér u. között kétirányú
kerékpárút és kapcsolódó járda építés (7943; 7929/1; 7845/4; 7854/2; 7930; 7844/3; hrsz.) - Régi Bucsui úton (Dolgozók útja – Bucsui
út között) meglévő aszfaltburkolaton kerékpárút kijelölése (I. szakasz) (01047; 0994; hrsz.), Szombathely – Sé településeket összekötő
kerékpárút, amely a Régi Bucsui út folytatásaként vezet Sé irányába (II. szakasz), és a 87133 j. országos közút mellett kerékpárút
építés (III. szakasz) (0993/26; 0993/2; hrsz)
(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:
Megnevezés

Igen
Súlyszám / Jelentőség

A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (
hónap, min. 0, max. 36)

15

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke
az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek
tekintetében

8

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a 7
kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)

EKR000602482019

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (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
12

Időtartam hónapban:
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-6.4.1-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata. 2./
A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése: 2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn
felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max
. 24) 2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (
hónap, min. 0, max. 24) 3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes
rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233162-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:

EKR000602482019

5 - 5. részajánlati kör

HU222 Vas

HU-9700 Szombathely, az utak megnevezése és helyrajzi száma részletesen a közbeszerzés rövid
megnevezésénél és a közbeszerzés mennyiségénél kerül megadásra!

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. RÉSZAJÁNLATI KÖR A Szt. Imre herceg utcában (a Paragvári utcától a Muskátli utcáig) 428 m hosszon kerékpárút kialakítása
nagyrészt kiépítéssel (megközelítőleg 1850 m2 felületű új aszfaltburkolat). A további részletes mennyiségi adatokat a kiviteli tervek és
az árazatlan költségvetés tartalmazza! - Szent Imre herceg utca, Muskátli u. - Rumi Rajki u. között) elválasztott gyalog- és kerékpárút
építés (770/5; 770/2. hrsz). Rumi Rajki u.-Váci M. u. között járda és kerékpárút (770/2; 2757/1; 770/5; 2757/2; 2757/3; 2759/50; 764/3;
768; 766/1; hrsz.)
(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

A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (
hónap, min. 0, max. 36)

15

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke
az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek
tekintetében

8

A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a 7
kerékpárutak burkolatai tekintetében (hónap, min. 0, max. 24)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített nettó ajánlati ár (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:

12

vagy napban:
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
Nem

EKR000602482019

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-6.4.1-15-SH1-2016-00001

II.2.13) További információ:
1./ A felhívás szerinti szakember részszempont teljes megnevezése: Az MV-KÉ jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez
szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata. 2./
A többlet jótállásra vonatkozó minőségi részszempontok teljes megnevezése: 2.1./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn
felüli többlet jótállás mértéke az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek tekintetében (hónap, min. 0, max
. 24) 2.2./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időn felüli többlet jótállás mértéke a kerékpárutak burkolatai tekintetében (
hónap, min. 0, max. 24) 3./ A jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes
rendeletben foglaltak az irányadók („alapjótállás”), amelyhez képest (felül) kell az az ajánlattevőnek az ajánlatot megtenni.

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.) A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő
felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik 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. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII
.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, 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:
a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen
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, 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:
P1) 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. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint a felhívás
közzétételének napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó nettó
árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő három évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének
megkezdése óta eltelt időszakból származó árbevételéről csatolja a nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P1) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1) pontban meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően 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. A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése, a 67. § (3) bekezdése és 69. § (
11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Az 1-5. részajánlati körökben egyaránt alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha P1) a felhívás közzétételének napját
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő
megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgya (burkolatépítés és/vagy felújítás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a(z) - 1. RÉSZ esetén a 120.000.000 Ft-ot, - 2. RÉSZ esetén a 110.000.000 Ft-ot, - 3. RÉSZ esetén a 70.000.000
Ft-ot, - 4. RÉSZ esetén a 85.000.000 Ft-ot, - 5. RÉSZ esetén a 65.000.000 Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Több részajánlati körre történő ajánlattétel
esetén az alkalmassági feltétel szerinti összegek összeadódnak. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági
követelménynek - amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás
közzétételétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (2a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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, olyan részletességgel, hogy
abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező (a
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját (év, hó, nap pontossággal) és helyét, 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 a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b)
pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben –
az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (MV-KÉ vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai
végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai
tapasztalat igazolására a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a
személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn. A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai
gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó megjelöléssel kell megadni! Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét, hogyha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendeletnek 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. A szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó
megjelöléssel kell megadni! Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen,
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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. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó. A Kbt. 114. §
(2) bekezdésének megfelelően 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. A Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban
irányadó. Az igazolási módok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás közzétételétől visszafelé
számított legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, az
előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább az - 1. RÉSZ esetén 1.800 m2 burkolatépítést és/vagy
felújítást tartalmazó, forgalom fenntartása mellett végzett, közvilágítási hálózat kiépítését is tartalmazó építési referenciával, a - 2.
RÉSZ esetén 4.100 m2, - 3. RÉSZ esetén 1.500 m2, - 4. RÉSZ esetén 2.600 m2, - 5. RÉSZ esetén 1.300 m2 burkolatépítést és/vagy
felújítást tartalmazó, forgalom fenntartása mellett végzett építési referenciával. Az alkalmassági feltételnek való megfelelés több
referenciával is igazolható. Az 1. Rész esetén a megjelölt feladatokat (munkarészeket) a referenciáknak elegendő összességében
tartalmazniuk. Több részre tett ajánlat esetén elég az ajánlattétellel érintett részek közül a magasabb mennyiségi követelménynek
megfelelni. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. M2) nem rendelkezik 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik 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 (vagy az azzal
egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati
idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe. 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. Az Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti
jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai
szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és
az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti. A Kbt.
65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az Ajánlatkérő a felelős műszaki vezetői tevékenységet
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. Több részre tett ajánlat
esetén ugyanazon szakember több részben is megjelölhető. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

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

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés
időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,2 %-ának
megfelelő forintösszeg/naptári nap mértékben, legfeljebb 15 %-ig. Meghiúsulási kötbér: a szerződés a Vállalkozó érdekkörében
felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő mértékben. Jótállás: a 12/1988. (XII. 27.)
ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint (alapjótállás), az útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és
burkolatszegélyek tekintetében és a kerékpárutak burkolatai tekintetében vállalt többletjótállás tekintetében a Vállalkozó ajánlata
szerint. Jótállási biztosíték: a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos igényekre a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. Teljesítési biztosíték: a) a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő
mértékben, b) a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékben. Előleg visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg visszafizetésével
kapcsolatos igényekre, a Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5 %-on felüli résznek megfelelő mértékben, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjában meghatározott formában. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő a szerződés ellenértékét a TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 kódszámú projekt keretében elnyert támogatásból
finanszírozza. A szerződés utófinanszírozású. Támogatási intenzitás: 100 %. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme
magyar forint (HUF). A Vállalkozó három részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezés szerint: 1.
részszámla: a kivitelezés 25 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékben. 2. részszámla: a
kivitelezés 50 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékben. 3. részszámla: a kivitelezés 75 %-os
készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékben. Végszámla: a kivitelezés 100 %-os készültségi
szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékben. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A
teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. Végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása
után van lehetőség. Amennyiben a részszámla (végszámla) tartalmaz a projekt keretében elszámolható és nem elszámolható
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költségeket is, akkor ezeket a költségeket számlán belül külön tételként megbontva kell szerepeltetni. Tartalékkeret: nincs. Előleg: az
összesített nettó ajánlati ár 20 %-a. Az előleget a 3. részszámlából és a végszámlából kell elszámolni számlánként 10-10 %-os arányban
. A 3. részszámlát és a végszámlát ennek megfelelően az előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. Előleg fizetése a 322/
2015. Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint a terület átadástól 15 napon belül. Az építési munka építési hatósági engedély köteles
, ezért a 2007. évi CXXVII törvény 142. § (1) bekezdése alkalmazásának feltételei fennállnak, így fordított adózás alá esik. Az építési
munka ellenértékéről szóló számlákat Megrendelő részére Áfa nélkül kell kiállítani. Az Ajánlatkérő belföldi adóalany. Az eljárásban a
Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdése, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a, 32/A-32/B. §-a, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése és 6.155. § (1) bekezdése is irányadó. További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevők számára projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé.

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
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- A lejárt közműkezelői és egyéb nyilatkozatok meghosszabbítása, új nyilatkozatok beszerzése a Vállalkozó feladatát képezi. - Minden
építési engedély jogerős és érvényes 2021. októberéig. A közmű-nyilatkozatok 2019. február 4. napján kerültek kiadásra. A munkák
megvalósításához, valamint a hibák kijavításához a jövőben szükséges engedély, hatósági hozzájárulás, kezelői-, üzemeltetői
állásfoglalás, stb. beszerzése a Vállalkozó feladata. - Az engedélyekben felsorolt előírások, kikötések maradéktalan betartása a
Vállalkozó feladata. - A szükséges szakfelügyeletek biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége. - Az építéshez kapcsolódó, 30 cm
mélységet meghaladó földmunkák csak régészeti megfigyelés (Szakfelügyelet) mellett végezhetők. A régészeti szakfelügyeletre
vonatkozó szerződést a kivitelezőnek kell megkötni azon munkák végzése előtt, amelyek érintettek. - A kivitelezési munkákat fokozott
elővigyázatossággal, munka és balesetvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett, a környezetben lévő intézmények lehető
legkisebb mértékű zavarásával kell megoldani. - A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett
közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. - A Vállalkozó saját
költségén tartozik biztosítani a munkaterület esztétikailag elfogadható lehatárolását, ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a
környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy
mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. - Lakóépületek közelsége esetén a
munkavégzés 6-18 óra között történhet, a hétvégi és ünnepnapi munkavégzés alkalmával zajos tevékenység nem végezhető. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan anyagot szolgáltatott), a Vállalkozó köteles
őt erre írásban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát
a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. - A bontásból és
építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell el
szállítani, és be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KVvM együttes rendeletet. - A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények
megvalósítása – amennyiben szükséges a teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási
területet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani, és az eredeti állapotot helyre kell állítani. - A
munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok kialakítása a Vállalkozó feladata, és költsége.
A felhasznált energia, víz, stb. mennyiséget a Vállalkozó számla ellenében köteles megtéríteni, amennyiben szükséges, az almérők
felszerelése is a Vállalkozó költsége. - Az építés ideje alatt az építési területtel határos ingatlanok megközelítését biztosítani kell. - Az
érintett közútkezelőt és közmű üzemeltetőket a munkaterület átadás-átvételi eljárásra meg kell hívni. - Az érintett közműkezelőktől az
építés időtartamára szakfelügyeletet kell kérni. - Vállalkozó köteles ideiglenes forgalomkorlátozási tervet készíteni, amelyet az érintett
közútkezelővel jóvá kell hagyatni. - A Vállalkozó köteles betartani és végrehajtani az építési engedélyek által tartalmazott kikötéseket,
az ezen feladatokból adódó költségeket a Vállalkozó viseli.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

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
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IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
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) 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

Nem

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje Nem
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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, helyi idő:

2019.11.11

11:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum:
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:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
Hely:

2019.11.11

13:00

óra/perc

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:
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Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

Nem

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.

Igen

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ha a beérkező ajánlatok alapján a támogatási összeg a teljes műszaki tartalom megvalósítására nem nyújtana fedezetet és a Támogató
az AK benyújtandó pótlólagos támogatási kérelmét nem támogatja, akkor az AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:

Igen

Részenként lásd további információk!

A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

10047004-00339791-00000017

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Lásd még további információk!
módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

Nem

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
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.

Igen

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

Nem

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

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.

Nem

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0

-

100

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Összesített nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás. A szakember többlet tapasztalata és többlet jótállás esetén egyenes
arányosítás. Részletesen lásd egyéb közbeszerzési dokumentumok!
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.

Nem

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.

Nem

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján –
az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Nem
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VI.3.12) További információk:
1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - építési
kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 10.000.000 Ft/kár és
50.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 2. AK az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem
alkalmaz beruházás-lebonyolítót. 3. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza. 4. Az AK a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak az MV-KÉ felelős műszaki vezetőnek a jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) részszempontra tett
megajánlását és a szakember megnevezését tekinti. A részszempontra tett megajánlás igazolására már az ajánlatban meg kell nevezni
a szakembert, csatolni kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumot vagy a szakember kamarai nyilvántartási számát, a
szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot. 5. A Kbt. 134. § (5)
bekezdésének megfelelően a teljesítési, a jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. 6. Az
EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az
EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként
rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott
költségvetést excel formátumban előírás benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó. 7. Az AK
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a
szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata. 8. Az érvényes ajánlattétel ajánlati
biztosítékhoz kötött. Az ajánlati biztosíték összege: 1. részajánlati kör esetén: 1.600.000 Ft 2. részajánlati kör esetén: 1.500.000 Ft 3.
részajánlati kör esetén: 1.000.000 Ft 4. részajánlati kör esetén: 800.000 Ft 5. részajánlati kör esetén: 900.000 Ft Több részre tett
ajánlat esetén az összegek összeadódnak. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó
átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele, garanciaszerződése, vagy
kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. A
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy
az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet. A Kbt. 35. § (5) bekezdésének
megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. 9. A szerződés teljesítése során
építőipari tevékenységre kiterjedő érvényességű ISO 9001:2015, MSZ 28001 (OHSAS 18001), ISO 50001:2012 és ISO 14001
tanúsítvány vagy ezekkel egyenértékű intézkedések alkalmazása szükséges. 9. További részletek az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban! 10. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy Tímea (00417). 11. AK a közbeszerzési eljárást lezáró
döntését akkor hozhatja meg vagy a megkötésre kerülő szerződés akkor léphet hatályba, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter az
eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési záró tanúsítványt állított ki. 12. AK ellenőrzési körén kívül eső, (további)
bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Szombathely-Sé településeket összekötő kerékpárút vonatkozásában az érintett
ingatlanok tulajdonviszonyának rendezése folyamatban van.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019.08.15

(A rendszer automatikusan tölti)

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