ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001145502019
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Útfelújítási program 2019.

Ajánlatkérő
neve:

Sülysáp Város Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Sülysáp Város Önkormányzata

Postai cím:

Szent István Tér 1.

Város:

Sülysáp

NUTS-kód:

E-mail:

HU12

Postai irányítószám:

Horinka

Kapcsolattartó személy:
onkormanyzat@sulysap.hu

EKRSZ_
68837877

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

2241

Ország:

Magyarország

László
+36 29435001

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
63520596

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

www.sulysap.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

PANNON-HUNGARIKUM Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Postai cím:

Határ Utca 31.

Város:

Újlengyel

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kozbeszerzestan@gmail.com

HU120

Postai irányítószám:

Máthé
Telefon:

2724

Ország:

Magyarország

Márk
+36 706227853

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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2019.09.09 12:26:48

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
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45233220-7

Útfelújítási program 2019.

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat az Akácfa, Nap és Váci Mihály utcák felújítása. Főbb mennyiségi adatok: - Akácfa utca: tervezési szakasz hossza 405,32 m;
burkolatszélessége 4,50 m - Nap utca: tervezési szakasz hossza 134,40 m; burkolatszélessége 4,50 m - Váci Mihály utca: tervezési
szakasz hossza 219,99 m; burkolatszélessége 4,50 m Tervezett pályaszerkezet: - 5 cm AC 11 kopó kopóréteg - 10 cm FZKA alapréteg altalaj (E2≥30 MN/m²) Padka: - 10 cm M22 mechanikai stabilizáció - altalaj A teljes építési feladatot a tervdokumentáció és az
árazatlan költségvetés ismerteti.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

60

vagy a teljesítés határideje:

2241 Sülysáp, Akácfa, Nap és Váci Mihály utcák

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Egy területen lévő utak érintettek a kivitelezésben, melyek részben műszakilag egységet képeznek. Munkafeladatokat műszaki, időbeli
ütemezése egységes kezelést igényel. Emellett a kivitelezés volumenére tekintettel gazdaságilag ésszerűtlen részekre bontani, mert
több kivitelező esetén a felvonulási, ill. általános költségek duplikálódnának, jelentős anyagi hátrányt okozva ajánlatkérőnek.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Dózsa György utca út- és járdafelújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233220-7
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU120 Pest

2241 Sülysáp, Akácfa, Nap és Váci Mihály utcák

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat az Akácfa, Nap és Váci Mihály utcák felújítása. Főbb mennyiségi adatok: - Akácfa utca: tervezési szakasz hossza 405,32 m;
burkolatszélessége 4,50 m - Nap utca: tervezési szakasz hossza 134,40 m; burkolatszélessége 4,50 m - Váci Mihály utca: tervezési
szakasz hossza 219,99 m; burkolatszélessége 4,50 m Tervezett pályaszerkezet: - 5 cm AC 11 kopó kopóréteg - 10 cm FZKA alapréteg altalaj (E2≥30 MN/m²) Padka: - 10 cm M22 mechanikai stabilizáció - altalaj A teljes építési feladatot a tervdokumentáció és az
árazatlan költségvetés ismerteti.
(az építési beruházás 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

2. Többlet jótállás időtartama (Az előírt kötelező 36 hónapot meghaladó többlet
megajánlást kérjük megadni hónap mértékegységben; min. 0 max. 36 hónap)

20

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a 10
hiba bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát meghaladó ajánlat érvénytelen, a
16 óra max. pontot kap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. 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:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbítás leírása:
Előre nem látható körülmény felmerülése esetén, amennyiben ezáltal nem tartható az eredeti időtartam. Az időtartam kizárólag a Kbt.
141. §-ában foglaltaknak megfelelő szerződés módosítás keretében változhat.
II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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Nem

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket
jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki
az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k) az m) és a q) pontjai szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik. A Kbt. 64. § alkalmazásra kerül. A Kbt. 74.§ (1)
bekezdésében foglalt szerint ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. Kiegészítés a V.2) További információk ponthoz: 11. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell: - a közös
ajánlattevők által kötött és cégszerűen aláírt megállapodást, melynek tartalmaznia kell az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos feladat és hatásköri megosztás bemutatását, illetve azon ajánlattevő (és személy) megjelölését, aki a közös
ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt. 35.
§ (2) és (4) bekezdés); - a kijelölt közös képviselő személy aláírás mintáját is tartalmazó – valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt
- meghatalmazást; - a valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatú
példányban, mely szerint nyertesség esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös
ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal (Kbt. 35. § (6) bekezdés). 12. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző
devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a teljesítés napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alapján fenntartja a
jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlattevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte. 14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is
csatolandó. 15. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket. 16. A Kbt. 73. § (1) bek. e) és
pontja alapján – figyelemmel a 73. § (4) bekezdésére - érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális
és munkajogi követelményeknek , amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlattevő ezért köteles tájékozódni a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A
tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 17. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban
foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az igazolásnál a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. A 321/
2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okok és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 67. § (4) bekezdés, ill. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint 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. 62. § (1) bekezdés k) pont, kb)
alpontja vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint megtenni kért nyilatkozatot a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b.), vagy d.) pontja
szerinti tényleges tulajdonosok vonatkozásában kell megtenni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírás nincs. Kiegészítés a V.2) További információk ponthoz: 19. További
információ kizárólag az EKR rendszerben meghatározott kommunikáció útján feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. Az
ajánlatkérőt nem kötik azok az információk, amelyeket nem a megjelölt módon szerez be az ajánlattevő. 20. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.
30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmet, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolásait a III.1.3 M1 pont
vonatkozásában a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg. 21. Az eljárás
eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerint, az erről hozott döntést követően a lehető
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leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével
tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (5) bekezdése alapján meghosszabbodott ajánlati kötöttség
időtartamán belül, a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium leteltét követően kerül sor. 22. Ajánlatkérő nem
alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 23. Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi
védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 24. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, de a
kivitelezési helyszín önállóan megtekinthető. 25. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő
köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni a
szerződés-tervezetben előírt mértékű és terjedelmű felelősség- és vagyonbiztosításra. 26. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor. 27. Az ajánlattételi
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban található gyártmányokra, eredetű -, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre
való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű,
vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot is elfogad (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)bek.). 28. Az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem tart igényt gazdálkodó szervezet alapítására (
Kbt. 35. § (8) bek.) és nem teszi lehetővé azt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Kiegészítés a V.2) További információk ponthoz: 29. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: 0-100 pont 30. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: 1.
részszempont: Nettó ajánlati ár esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1.sz. melléklet 1. ba) pont; KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.] alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100
pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. A megajánlást egész számmal kell megadni Ft-ban. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik a
következő képlettel: A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott
részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: Apontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 2. részszempont: Többlet jótállás időtartama. Az előírt kötelező 36
hónapot meghaladó megajánlást kérjük megadni hónap mértékegységben, egész számmal. A 36 hónapot elérő többletjótállás
időtartam, ill. afeletti megajánlás a maximális pontszámot kapja, a 0 hónap megajánlás 0 pontot. Előny a nagyobb. Ajánlatkérő az
általa alkalmazott képletbe akkor is az általa meghatározott legkedvezőbb értéket helyettesíti be, ha valamely ajánlattevő ezt a szintet
meghaladó megajánlást tesz. Pontkiosztásra alkalmazott képlet a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló útmutatójának 1. melléklet A
.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere: Pvizsgált = (Avizsgált) / (Alegjobb) * (Pmax – Pmin) + Pmin Pvizsgált: a vizsgált
ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi értéke; Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa. 3. részszempont: Műszaki segítségnyújtás –
rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva, amit egész számmal, órában kell megadni. A vállat
időtartam alatt a helyszínen kell megkezdeni a műszaki segítségnyújtást (hibaelhárítást). A 16 óra, ill. azalatti megajánlás a maximális
pontszámot kapja, 48 óra megajánlás 0 pontot kap, az azt meghaladó ajánlat érvénytelen. Előny a kisebb szám. Ajánlatkérő a két
szélső érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelő pontot kapja az alábbi képlet
segítségével: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a
legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgál, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül. Alegkedvezőbb: az
ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (16 óra), amire a maximális pontszámot adja,
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték (48 óra), amire a
minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő az általa alkalmazott képletbe akkor is az általa
meghatározott legkedvezőbb értéket helyettesíti be, ha valamely ajánlattevő ezt a szintet meghaladó megajánlást tesz. Az ajánlat
végső pontszámát a bírálati rész-szempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való szorzatainak összege
adja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági es pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Kiegészítés a V.2) További információk ponthoz: 31. A közbeszerzési eljárás bonyolítója ajánlatkérő képviseletében: Máthé Márk
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Névjegyzéki lajstromszám: 00647). 32. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben megvalósított (sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített útépítésre és/vagy felújításra vonatkozó, a 321/
2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által
kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; b) a
szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c) a
teljesítés helye, d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége), e) a teljesítés kezdő és befejező időpontja év
, hó, nap részletezettséggel, f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, g) ha a
nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen
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arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referencia munkákat fogad el. Részteljesítés is elfogadott. Más
gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból
az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Befejezettnek minősül a szerződés
tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás megküldésének napját megelőző 60 hónapban
került sor. Az ajánlatkérő a jelen III.1.3) pontban foglalt igazolási módok helyett a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2),
bekezdése alapján a fenti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő
által előírt alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdése szerinti
igazolás benyújtását. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolnia kell. A Kbt. 114. § (2)
bekezdés irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított 60
hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább
egy db, legalább 500 m hosszú út építésre és/vagy felújításra vonatkozó munkáról szóló referenciával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
A mellékelt dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint: • Késedelmi kötbér: a vállalkozási díj 0,5 %-a/
késedelmes nap, amelynek felső határa a nettó vállalkozási díj 20%-a; • Meghiúsulási kötbér: a meghiúsult munkarész nettó értékének
a 20 %-a. • Jótállás: időtartama legalább 36 hónap, legfeljebb 72 hónap (ajánlattevő ajánlata szerint). • Jótállási biztosíték: ajánlati ár
nettó értékének 5%-a, melynek a fel nem használt összege a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásától számított 12 hónapot követően
vállalkozónak visszajár.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Részszámla nem
nyújtható be. Az előleg felhasználását a végszámlában kell elszámolni, amennyiben Vállalkozó előleget vett igénybe. A végszámla 100
%-os készültségi foknál, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható be. Megrendelő a Vállalkozó által
teljesítés igazolás birtokában szabályszerűen kiállított és eljuttatott számlát átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (3), (5) bekezdésére is. Fizetési határidő 30 nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

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
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
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:
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Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.09.23

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

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.09.23

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Az ajánlathoz csatolt idegen nyelvű dokumentumok fordítását is be kell nyújtani az ajánlatban, közvetlenül az idegen nyelvű
dokumentumot követően, vagy azt megelőzően. Amennyiben az idegen nyelven készült dokumentum felelős fordítását
ajánlattevő saját maga készíti el, cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy a kérdéses idegen nyelvű dokumentummal
kapcsolatban a fordítást ő végezte el, a fordításhoz szükséges magas szintű idegen nyelvismerettel és fordítási kompetenciákkal
rendelkezik, és a fordítás eredményeképpen megadott magyar nyelvű szöveg tartalmilag kifogástalanul adja vissza az idegen
nyelvű dokumentumban foglaltakat. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (fordítás esetén a fenti feltételnek
megfelelően fordított és nem hiteles fordítás esetén a hozzá mellékelt, fenti tartalmú cégszerű nyilatkozattal ellátott)
dokumentumok alkalmasak. A jelen közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar.
2. A határidőknél az interneten elérhető http://www.pontosido.hu budapesti pontos idő adatok az irányadók. 3. Az ajánlatkérő a
Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 4. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése
alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig nyújthatók be.
Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti
vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (
különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat]. E nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának
elektronikus formájáról a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 10.§ rendelkezik. Amennyiben az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátása pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történik, az irat elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 5. Gazdasági
társaság ajánlattevőnek, megnevezett alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásához igénybevett gazdasági szereplőnek a
hatályos adatait tartalmazó cégkivonatának ajánlatkérő általi bekéréséhez meg kell adnia az adószámát, vagy cégjegyzékszámát.
6. Az ajánlatot, valamint az ajánlatban becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak ajánlattevő,
illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az
ajánlatba csatolni kell (aláírási címpéldány, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta, szükség
szerint meghatalmazás) - ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is (másolatban
elfogadható). 7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdésében, a 68. § (4) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan. A Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában a nemleges nyilatkozat is csatolandó. 8. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. 9. Az ajánlat
elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre. 10. Az ajánlatkérő
kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő
információt, értesítést, dokumentumot kizárólag magyar nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.09.09

EKR001145502019

(A rendszer automatikusan tölti)

