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Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Kerékpárforgalmi hálózat bővítése DévaványánKözbeszerzés 
tárgya:

Dévaványa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000851862018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Dévaványa Város Önkormányzata EKRSZ_
62388104

Dévaványa HU332 5510

Hősök Tere 1.

Valánszki Róbert

onkormanyzat@devavanya.hu +36 66483100

Igen

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
35618302

Budapest HU11 1024

Fényes Elek Utca 7-13

Kleithal Mariann

kleithal.mariann@kozut.hu +36 18199171
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II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45233162-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Ajánlatkérő neve:

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

IgenA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
16339020

Budapest 1031

Monostori Út 34.

Király Róbert

rkiraly@juratio.hu

Nem

Igen

Dévaványa Város Önkormányzata

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán

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 
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Kossuth utcai, Szaghalmi úti, Eötvös utcai kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése, csapadékvíz elvezetés 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. A Kossuth utca hagyományos 
keresztmetszeti elrendezésű kétirányú közúti forgalommal, részben kétoldali járdával, részben nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel. A 
kerékpáros forgalom leválasztásának módját a forgalmi és műszaki adottságok, a pályázati feltételek és a gazdaságosság figyelembe 
vételével határoztuk meg. 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 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233162-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A felhívásban meghatározottak szerint

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Dévaványa 1498, 1767,2707, 1468,2502, 2664 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:90vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

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.

Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Dévaványán

Dévaványa 1498, 1767,2707, 1468,2502, 2664 hrsz.
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

burkolatszélességgel, részben egyoldali járdával, részben nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel. Az elválasztás módját a műszaki 
adottságok és a forgalmi adatok indokolják. 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. Szeghalmi úti 
kerékpársáv nyomvonal leírás: A kerékpársáv hossza: páros oldal: 1375 m; páratlan oldal: 1347 m. Kerékpárút: 22 m A kerékpársáv 
használati szélessége: 1,0 m Hálózati szerep: „C” A nyomvonal általános leírása: A Szeghalmi út érintett szakasza a 4205 sz. országos 
mellékutat (Kisújszállási út) és a 42134 sz. országos mellékutat (Eötvös u.) köti össze. Az utca hagyományos keresztmetszeti 
elrendezésű, kétirányú közúti forgalommal, részben kétoldali járdával, teljes körűen kiépített burkolt nyílt árkos csapadékvíz 
elvezetéssel. A meglévő útburkolat szélessége (~5,0 - 5,5m) a település rendezési terve alapján nem megfelelő, útburkolat szélesítés 
szükséges. A tervezett forgalmi sávok 2×3,0 m. A nyomvonal a Kisújszállási úti kerékpárúttól indul és tart az Eötvös utcai tervezett 
kerékpársávig. A keresztmetszeti és forgalmi adatokat figyelembe véve a kétoldali kerékpársáv kiépítése került betervezésre. 
kerékpártároló kiépítése szilárd burkolatra kerül.

Igen

Igen

jótállás (az előírt 24 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap) 10

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

20

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.2.) pont folytatása: 8.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt 
meghatalmazást szintén csatolni kell 9.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek a szakmai 
ajánlat részeként az ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges az árazott költségvetést papír alapú dokumentum elektronikus (
szkennelt) verziójában továbbá .xls vagy azzal egyenértékű formátumban; Ajánlatkérő a kiegészítő dokumentáció műszaki leírásának 
részeként árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést 
beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák az eljárást megindító felhívás és az eljárást megindító felhívást kiegészítő 
dokumentációban előírtak figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. 
Az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen 
belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. Valamennyi sort be 
kell árazni a költségvetésben, tehát sor nem maradhat kitöltetlenül. 10.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem 
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon 
letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, 
az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 
q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok 
hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) 
bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okokra vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (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 közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, 
hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A 
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró 
okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet 
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. 
Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell 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. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság 
igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése
szerint nyilatkozni szükséges az ajánlatban a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. A részajánlat tételének
kizárásának indoka(i): A kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységek egymásra épülése az egy kézben történő koordinálást követeli meg, 
amely a jótállás hatékony érvényesítése miatt is fontos. Több rész több nyertest jelenthet, akik koordinálására Ajánlatkérőnek nincs 
kapacitása. Egy egységes épület kivitelezése történik, több rész, több szerződésének teljesítésére Ajánlatkérőnek nincs kapacitása. 
Több rész, több szerződésének teljesítése technikailag túlságosan bonyolult lesz, továbbá az egyes részeket elnyerő különböző 
szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését. Az építéshez kapcsolódó 
tevékenységek egymásra épülése miatt valamely rész nem megfelelő teljesítése esetén ha ennek felelőssége nem összpontosul egy 
kézben a megfelelő teljesítés összehangolása szerződéses kapcsolat híján az egyes részek nyertesei között nem biztosítható megfelelő 
módon. Különböző szerződések teljesítésének összehangolása, szakmai irányítása egymással szerződéses kapcsolatban nem álló felek 
között a szerződések teljesítését technikailag túlságosan bonyolulttá teszik. Ezen túlmenően az egyes szerződések teljesítői az 
esetleges jótállási kötelezettségeik alól mentegetni próbálják magukat más szerződést teljesítő kivitelező közrehatása, késedelme, nem
megfelelő teljesítésére hivatkozva.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Nem
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Ajánlatkérő e körben alkalmassági feltételt nem ír elő. V.2.) pont folytatása: 21.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt.
113 § (2) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az 
eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte
, jogosult közösen ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 22.
) Ajánlattevő köteles a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján – 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – legalább 100 millió forint/év és legalább 20 millió forint/káresemény összegű, saját névre 
szóló, kivitelezési munkára vonatkozó általános felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 
az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőknek erre a 
vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. 24.) Az eljárást megindító felhívásban és az eljárást 
megindító felhívást kiegészítő dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 25.) 
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
végrehajtási rendeletei, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 26.) Irányadó az Alkr. 46. § (5) bekezdése: A (2)
bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon,hogy
az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő 
ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékűmódon 
megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. 27.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bekezdés
e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. 28.) Többváltozatú ajánlat nem tehető. Ajánlatkérő a projekttársaság alkalmazását kizárja
. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdését nem alkalmazza. 29.) Értékelés módszere: (ajánlati ár) : fordított arányosítás (jótállási idő 
és szakmai tapasztalat) egyenes arányosítás. Adható pontszám:0-100 30.) Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy nem rendel el újabb 
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 31.) 
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

15.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről 
szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak
a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési 
megállapodás a közös ajánlattevők által a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 
Közös ajánlattétel esetén irányadó továbbá az e-Kr. 13. § (2) és (3) bekezdése. 16.) Az ajánlatok bírálata és értékelése: A Kbt. 69. § (2) 
bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az
eljárásból ki kell zárni. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fennállásának előzetes ellenőrzésére 
köteles. A (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 
17.) Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti 
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása 
során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 18.) 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő 
kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően végezze. 19.) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívást kiegészítő 
dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 20.) Ajánlatkérő 
valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, összegezés) az EKR-en keresztül küldi meg az ajánlattevők részére. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Folytatás a III
.1.2.) pontban!

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

alkalmazza, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a 
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az 
eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az 
alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha 
a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 11.) 
Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (
részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
köteles az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) 
bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 12.) Az Ajánlatkérő 
csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására. 13.) Az ajánlat összeállításának 
minden költsége az ajánlattevőt terheli. 14.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar 
nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar 
fordítást is.
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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. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok
végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak 
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon 
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1. Az Alkr. 21. § (2) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) 
– különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, 
akiket be kíván vonni a teljesítésbe; Ajánlattevőnek a Kbt. 69.§ (4) szerinti esetben csatolnia kell az alábbiakat: -nyilatkozatot arról, 
hogy nyertessége esetén melyik személyt, milyen szakemberként kíván bevonni. Ezen túlmenően: Amennyiben a szakember az előírt 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell szakember végzettségét igazoló okiratok 
egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata) - A megajánlott szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat. (A
szakmai gyakorlatot ÉV/HÓ bontásban tól-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai gyakorlatot az alábbi információk alapján 
kell megadni: a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai tevékenységek rövid ismertetése) -A szakember aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, úgy 
ajánlattevőnek csatolnia kell -A szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői 
jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata) - amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az adott szakember nem 
ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül. -A szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. A Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) 
szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 (követelményeket), amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő e körben alkalmassági feltételt nem ír elő. Nyertes ajánlattevő egy előlegszámlát és három részszámlát nyújthat be a 
műszaki teljesítés 25%-os, 50 % -os és 75%-os teljesítésnél, és a végszámlát a 100 % -os teljesítésnél, melyben elszámolásra kerül az 
előleg. Az előleg számla értéke nem haladhatja meg a kivitelezési érték 20 %-át. A részteljesítés számláinak értéke nem lehet nagyobb,
mint az alapul szolgáló műszaki teljesítés értéke. A kifizetés három részszámlában (első részszámla maximum a nettó vállalkozói díj 
25%-ának, a második részszámla a nettó vállalkozói díj maximum 25%-ának mértékéig, harmadik résszámla a nettó vállalkozói díj 
maximum 25 %-ának mértékéig bocsátható ki) és a végszámlában (amely a nettó vállalkozói díj 25%-ának mértékéig bocsátható ki) 
történik. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. A teljesítés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és 
formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számlák ellenében átutalással - figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésére és a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5) és (6)bekezdésére, 30 napos fizetési határidővel történik. Az Ajánlatkérőként szerződő fél - 
amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - az
Épköz. 32/A. § szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. Irányadó még az Épköz 32/B. §-a. A finanszírozásra az 
utófinanszírozás szabályai irányadók. A támogatás intenzitása: 100 % Releváns rendelkezés még a 2014–2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
releváns rendelkezései. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. A szakember aláírt önéletrajz már az
ajánlat benyújtásakor csatolandó annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti megajánlást ellenőrizni tudja. 
Az önéletrajzban az adott szakember tekintetében feltüntetett szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok vizsgálatakor Ajánlatkérő 
kiszámítja a szakmai gyakorlat idejét, abból kivonja a szakember végzettsége alapján irányadó szakmai gyakorlati időt és a 
fennmaradó időtartamot tekinti értékelés szempont szerinti ajánlati elemnek. Ajánlattevőknek erre tekintettel kell ajánlatukat 
összeállítaniuk. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételkor már rendelkezik az előírt MV-KÉ, vagy MV-KÉ-R szakterületi 
jogosultsággal úgy a végzettség alapján irányadó szakmai gyakorlati idő megléte igazolt, így az önéletrajzban csak a felolvasólapon 
feltüntetni kívánt mértékű többlet szakmai gyakorlati időt kell bemutatni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.1.
pontban előírt szakembernek – amennyiben ez az ajánlattételkor nincs meg - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti előírt, vagy ezzel egyenértékű jogosultsága, úgy 
ezen jogosultságok szerinti vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; Más 
tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló
dokumentumok magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
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IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz 
árfolyamához. A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja - 
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg 
előlegként történő igénybevételét biztosítja. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Épköz.) 30. §-a alapján az 
ajánlatkérőként szerződő fél az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 
fizeti ki. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi módosítása a kötelezően 
biztosítandó előleg összegét nem érinti.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

1.Késedelmi kötbér mértéke naptári naponta a nettó vállalkozási díj nettó 1%-a, de nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 20%-át. 
Ezen kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő meghiúsultnak tekintheti a szerződést és élhet a felmondás, vagy elállás 
lehetőségével. 2.Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20%-a. A Ptk 6:186. § (1) szerint a nyertes ajánlattevő helytállása
, illetve kötbérfizetési kötelezettsége arra az esetre vonatkozik, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 3. Jótállás 
Ajánlattevőnek minimum 24 hónapos jótállást kell vállalnia. A jótállás értékelési szempont. A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza. 4.Jótállási biztosíték A jótállási időszakban felmerülő esetleges 
hibák elhárításának fedezeteként a Vállalkozó a nettó vállalási ár 3 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosíték rendelkezésre 
bocsátását kell vállalnia a Kbt. 134.§ (6) a) pont szerinti módozatok valamelyikén biz

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

alkalmassági követelményben elvárt szaktudás érvényesülését a teljesítésben. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint 
egyszerű másolati formában nyújtandók be. Az Alkr. 24.§ (2) bekezdése esetében ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági 
szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Gazdasági szereplők meghívása ajánlattételre

2018.11.26

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről készült összegezés 
közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártától (ajánlatok bontásától) számított hatvan (60) 
naptári napon belül. 2.) Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt ingyenesen biztosítja Ajánlattevők 
részére, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. 3.) A Kbt. 114. § (6) bekezdésére 
tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a kiegészítő dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a 
kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az EKR rendszer erre szolgáló felületén lehet megtenni. 4.) A 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a 
minősítés feltételei az M/1 pont tekintetében. 5.) Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell 
benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés 
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az ajánlat 
nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. 6.) 
Az ajánlat részeként elektronikus űrlap formájában felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: 
ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját űrlapját az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) tartalmazza.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra): - ajánlattevő 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdéseire vonatkozóan; -ajánlattevő nyilatkozatát az Alkr. 17. § (2) bekezdése alapján; - a kizáró 
okokkal kapcsolatos nyilatkozatot; - biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot - az ajánlatot aláíró(k), 
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös 
ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. - ajánlattevőnek (
közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő 
(közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az 
ajánlatban csatolni kell; - amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, 
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. -
átláthatósági nyilatkozatot A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - 
egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az ajánlatkérő az e-Kr. 10. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

2018.12.11 10:00

HU

60

2018.12.11 12:00

Nem
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Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

PROVASCO Közműépítő 
és Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 5520 
Szeghalom Szabadság Tér

9

Tel.: +36 703223157
Email: provasco@yahoo.com Érdeklődő

Szilasi és Társa Termelő 
és Szolgáltató Kft.

Magyarország, 5231 
Fegyvernek Liszt Ferenc 

Út 13/a

Tel.: +36 309789725
Email: szilasikft@gmail.com Érdeklődő

BÓLEM Építőipari Kft. Magyarország, 5600 
Békéscsaba Őszi Utca 3

Tel.: +36 66443484
Email: kaczko.bolem@

gmail.com
Érdeklődő

SWIETELSKY Építő 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

Magyarország, 1072 
Budapest Rákóczi Út 42.

Tel.: +36 18896300
Email: ekrep@swietelsky.hu Érdeklődő

BODOC BAU Építőipari és
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1172 
Budapest Szilasliget Utca 

5

Tel.: +36 307331071
Email: bodoc00@freemail.hu Érdeklődő

FORGÚT 
Forgalomtechnikai, 

Útépítő és Szolgáltató 
Betéti Társaság

Magyarország, 5600 
Békéscsaba Dr. Becsey 

Oszkár Utca 10-12.

Tel.: +36 309983866
Email: info@forgut.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

HUNÚT Építőipari 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5555 
Hunya Kodály Utca 16

Tel.: +36 20/2870962
Email: almos.banki@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Bereczki és Társa 
Építőipari és Szolgáltató 

Betéti Társaság

Magyarország, 5500 
Gyomaendrőd Ipartelep 

Út 3.

Tel.: +36 302579950
Email: bereczkibt@invitel.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Galéria Invest 
Ingatlanértékesítési, 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5600 
Békéscsaba Irányi Utca 2.

I. em. 5.

Tel.: +36 66333447
Email: info@galeriainvest.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Épcenter Építőipari és 
Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 5553 
Kondoros Csabai Út 41.

Tel.: +36 66389135
Email: info@epcenter.hu

Meghívott gazdasági
szereplő
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