ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000851862018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Dévaványa Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Dévaványa Város Önkormányzata

Postai cím:
Város:
Egyéb cím adatok:

Hivatalos név:

Dévaványa

Postai irányítószám:

5510

Ország:

Magyarország

Ország:

Magyarország

Hősök Tere 1.

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

Fényes Elek Utca 7-13

Postai irányítószám:

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000851862018/reszletek

EKR000851862018

1024

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa

Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán

II.1.2) A szerződés tárgya:
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Feladatok: Kossuth utcai, Szeghalmi úti, Eötvös utcai kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése, csapadékvíz elevezetés
forgalomtechnika, közvilágítás kiépítése, telefon kiváltás Kossuth utcai kerékpárút ill. kerékpársáv nyomvonal leírása: A gyalog- és
kerékpárút hossza: Kossuth utca: 259 m; Hunyadi u.: 28 m A kerékpársáv hossza: páros oldal: 581 m; páratlan oldal: 615 m.
Kerékpárút: Kossuth u. 9,5m; a Hunyadi utcán: 4,0 m Járdák hossza: Kossuth u. 9,0 m; Hunyadi utcán: 9,6 m A gyalog-és kerékpárút
használati szélessége: 2,9 és 3,20 m A járdák szélessége 1,5 m A kerékpársáv használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C” A
nyomvonal általános leírása: A Kossuth utca /belterületi gyűjtőút/ a 4205 sz. országos közutat (Árpád u.) és a Szeghalmi utat (
belterületi gyűjtőút) köti össze. A nyomvonal az Árpád utcai meglévő kerékpárúttól indul és tart a Szeghalmi úti tervezett
kerékpársávig. Az Árpád utca – Hunyadi utca között az esetenkénti jelentős kerékpáros forgalom miatt, valamint az érintett
utcaszakasz keresztmetszeti elrendezése és a meglévő létesítmények (pl: óvodánál lévő merőleges és párhuzamos parkolók)
figyelembe vételével egyoldali elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút építendő. A fenti nyomvonalhoz csatlakozik a Hunyadi utcára
tervezett bölcsőde épülethez vezető rövid elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút, valamint járda kapcsolat. A Hunyadi utca –
Szeghalmi út közötti szakaszon közút melletti kétoldali, kerékpársáv épül. A kerékpársávok burkolatszintje igazodnak a meglévő
útburkolatok szintjeihez. A Kossuth utca 6. sz. előtt az utcát keresztező kijelölt gyalogátkelő, a Hunyadi utcánál kijelölt gyalogátkelő és
kerékpáros átvezetés épül. Eötvös utcai nyitott kerékpársáv nyomvonal leírás: A nyitott kerékpársáv hossza irányonként: 725 m A
kerékpársáv használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C” A nyomvonal általános leírása: Az Eötvös utca érintett szakasza (a
42134 j. országos mellékút 1+230 km – 1+955 km közötti belterületi szakasza) az önkormányzati kezelésű Szeghalmi út és az
iparterület között húzódik. Az utca hagyományos keresztmetszeti elrendezésű, kétirányú közúti forgalommal, 5,0 m.es
burkolatszélességgel, részben egyoldali járdával, részben nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel. . Az 5.0 m-es forgalmi sáv megtartása
mellett a kerékpárforgalom leválasztása a közút szélesítésével, nyitott kerékpársávval oldható meg. A nyomvonal a Szeghalmi úti
csomóponttól indul és tart az iparterületig, a belterület határáig. A Szeghalmi úti csomópontban kijelölt gyalogátkelőhelyek készülnek,
emelt szintű közvilágítással.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

90

vagy a teljesítés határideje:

Dévaványa 1498, 1767,2707, 1468,2502, 2664 hrsz.

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

jótállás (az előírt 24 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap)

10

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember
20
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap)
(előny a több)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

nettó ajánlati ár (Ft)

70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

EKR000851862018

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik 1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-KÉ szakterületen
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles
építőmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint
megszerzését követően, a kérelmezendő szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök,
csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök végzettség esetén 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. vagy 1 (egy) fő szakemberrel
, aki MV-KÉ-R szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez
szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését
követően, a kérelmezendő szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő közlekedésépítő
technikus, útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, mélyépítő technikus végzettség esetén 5 év szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
A hivatkozott pont alkalmazásra kerül.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.11.22

10:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.11.14

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000851862018

EKR-OT-02442/2018

