ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000050052020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Enying-Zöld város – Városközpont rehabilitáció

Ajánlatkérő
neve:

Enying Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

2255/2020
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Ajánlati/részvételi felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Enying Város Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 26

Város:

Enying

NUTS-kód:

E-mail:

HU211

Postai irányítószám:

Diószegi

Kapcsolattartó személy:
dioszegi.anna.pmhiv@enying.eu

EKRSZ_
60209160

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

8130

Ország:

Magyarország

Anna
+36 706848184

Fax:

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

http://www.enying.eu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt Nemzeti azonosítószám
.

Postai cím:

Ráday Gedeon Utca 1. D. épület II. lépcsőház II. emelet 23.

EKR000050052020

EKRSZ_
60290023

2020.07.26 19:31:18

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110
Támis

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

tamis.norbert@
targetconsulting.hu

Ország:

Magyarország

Norbert
+36 306314014

Telefon:

1183

Fax:

+36 12362972

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

www.kozbeszerzestanacsadas.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

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

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000050052020/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/EKR000050052020/reszletek
Igen

a fent említett címre:
a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

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

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:

Önkormányzat

II. szakasz: Tárgy

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

EKR000050052020

Enying-Zöld város – Városközpont rehabilitáció
EKR000050052020

Nem

II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Építési beruházás

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Enying-Zöld Város – Városközpont rehabilitáció” tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő
műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint. A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban
részletezettek szerint az elvégzendő feladat Enying Város főterének felújítása, park rehabilitáció, Zöld Város Központ kialakítása. A
főbb feladatok: 1. Bontás, előkészítési és földmunkák: - Előkészítő kertészeti munkák: o Gyepnyesés: 19 646 m2 o Nyesedék felrakás:
589,38 m3 - Burkolat bontási munkák: 751,53 m3 - Tereprendezési munkák: 1271,55 m3, 285 fm 2. Közmű bontási és építési munkák:
- Közműbontás, - építés: 1 egység, 3274 m2 3. Burkolatok és támfalak - Burkolat-és támfal építési munka: 7376 m2, 1514,85 m3, 5626
fm - Támfal és lépcsőépítés: 91 m, 46 m2, 1401,59 m3, 115 db 4. Utcabútorok, építmények - Utcabútorok: 180 db, 1 m3 - Főtéri
pergolaszerkezet: 2,74 m3, 632 db, 24,5 m - Szabadtéri színpad: 22,98 m3, 162,28 m2, 1 db, 24,7 m 5. Kertészeti munkák: 397 m3, 18
128 m2, 15 841 db 6. Közmű munkák: - Bontás és helyreállítás: 1,6 m3 - Ideiglenes melléképítmények: 9 m2, 251 db - Dúcolás: 339 m2
- Keverék készítés: 0,65 m3 - Falzsaluzás: 3,8 m2 - Helyszíni beton és vasbeton munkák: 0,134 t - Közmű és vízépítés: 3,5 m3, 24 m2 Irtás föld és sziklamunka: 294,2 m3 - Közműépítés: 31 db, 7,8 m3, 292 m 7. Külső villamossági munkák: - Világítás földmunkák és
alapozás, Szabadság tér: 448 m, 25 db - Világítás kiépítése, Szabadság tér: 349 db, 1463 m - Világítás kiépítése – Petőfi Park,
Semmelweis u. KZV. Földkábel hálózat: 645 M, 1105 FM, 317,67 DB, 1,96 TEK, 45 KLT, 147,6 m3 - Világítás kiépítése – Petőfi Park,
Semmelweis u. KVZ. Szerelvények: 128 DB, 22 m3, 110 M, 140 FM - Színpad árambekötése: 173 M, 362 FM, 126,67 DB, 0,738 TEK, 7
KLT, 40 M3 - Járulékos költségek: 3 klt, 52 DB, 8 óra 8. Útépítés - Építéselőkészítő munkák: 4 nap - Bontás és földmunkák (lásd
tájépítészet) - Útépítési és egyéb pályaszerkezet építés: 765,7 m3, 1384 m2, 414 fm - Forgalomtechnikai létesítmények: 30 db, 25 m2 Vízépítés: 107 fm, 12 m2 9. Építészeti munkák - Bontási munkálatok: 666 m2, 47,5 m3 - Ideiglenes segédszerkezetek, zsaluzatok,
állványzatok: 331,2 m2 - Földmunkák: 40,5 m3 - Alapozások: 9,5 m3 - Beton, vasbeton építési munkák: 37,78 m3, 2445,3 kg Acélszerkezetek: 178 db - Kőműves munkák: 2 m3, 8 fm, 136,1 m2, 12,4 m - Ácsszerkezetetek és szárazépítés: 3,5 m2, 188 db Vakolatok: 970 m2 - Burkolatok: 407,7 m2, 47 m - Bádogos munkák: 47,5 m - Nyílászárók: 25 db - Asztalos szerkezetek: 20,9 m, 97 db,
63 m2 - Lakatos szerkezetek: 122 fm, 242 db - Felületképzések: 850 m2 - Víz elleni szigetelések: 571,4 m2, 8 m - Hő és
hangszigetelések: 855,5 m2, 177 m - Épületbontások: 1282 légm3 10. Gépészet - Víz és csatorna: 835 fm, 6 kts, 39 db, 1 klt - Pipere
kellékek: 30 db - Gázellátás: 40 fm, 6 db, 1 ktg, 4 egys, 1 kts - Fűtésenergia: 49 db, 444 fm, 1 klt - Külső földmunkák: 227,2 m3, 48 m2
11. Épületvillamosság ZV04 épület - Épületvillamosság: 2920 fm, 155 db, 25 klt - Lámpák: 59 db, 14 klt, 44 készlet - Villámvédelem:
196 db, 6 m, 1 klt - Túlfeszültségvédelem: 1 ktsg 12. Opcionális tételek - Játszótér: 2 db - Útburkolat költségek: 249,8 m3 Az építési
beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
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
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
A városközpont rehabilitáció szerves egységet képez, - a főtér, a park, a játszótér, az átkötőház egymás elválaszthatatlan részei. Annak
ellenére, hogy az egyes akcióterületek külön rajzijellel (ZV) azonosíthatók és adott esetben egy-egy jól lehatárolható ingatlanon (hrsz)
találhatók, funkcionálisan és műszakilag oszthatatlanok. Gondolunk itt a közlekedési felületek hálózatára, a kiszolgáló infrastruktúrára
és felépítmények rendszerére, továbbá a zöldinfrastruktúrára, ami műemlékvédelem alatt álló történelmi kastélykert lévén szintén
szerves egészet képez. A munkaterületen több kivitelező párhuzamos, vagy egymást követő tevékenysége a város adottságai miatt
műszakilag gyakorlatilag kivitelezhetetlen, gazdaságilag és funkcionális szempontból pedig ésszerűtlen lenne.

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

Enying-Zöld város – Városközpont rehabilitáció

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU211 Fejér

EKR000050052020

8130 Enying, Hrsz: 1475,1474/3,1474/35,1474/59,1474/61, 1474/58, 1474/40, (2293),(1474/45), 1474/18

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „Enying-Zöld Város – Városközpont rehabilitáció” tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő
műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint. A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban
részletezettek szerint az elvégzendő feladat Enying Város főterének felújítása, park rehabilitáció, Zöld Város Központ kialakítása. A
főbb feladatok: 1. Bontás, előkészítési és földmunkák: - Előkészítő kertészeti munkák: o Gyepnyesés: 19 646 m2 o Nyesedék felrakás:
589,38 m3 - Burkolat bontási munkák: 751,53 m3 - Tereprendezési munkák: 1271,55 m3, 285 fm 2. Közmű bontási és építési munkák:
- Közműbontás, - építés: 1 egység, 3274 m2 3. Burkolatok és támfalak - Burkolat-és támfal építési munka: 7376 m2, 1514,85 m3, 5626
fm - Támfal és lépcsőépítés: 91 m, 46 m2, 1401,59 m3, 115 db 4. Utcabútorok, építmények - Utcabútorok: 180 db, 1 m3 - Főtéri
pergolaszerkezet: 2,74 m3, 632 db, 24,5 m - Szabadtéri színpad: 22,98 m3, 162,28 m2, 1 db, 24,7 m 5. Kertészeti munkák: 397 m3, 18
128 m2, 15 841 db 6. Közmű munkák: - Bontás és helyreállítás: 1,6 m3 - Ideiglenes melléképítmények: 9 m2, 251 db - Dúcolás: 339 m2
- Keverék készítés: 0,65 m3 - Falzsaluzás: 3,8 m2 - Helyszíni beton és vasbeton munkák: 0,134 t - Közmű és vízépítés: 3,5 m3, 24 m2 Irtás föld és sziklamunka: 294,2 m3 - Közműépítés: 31 db, 7,8 m3, 292 m 7. Külső villamossági munkák: - Világítás földmunkák és
alapozás, Szabadság tér: 448 m, 25 db - Világítás kiépítése, Szabadság tér: 349 db, 1463 m - Világítás kiépítése – Petőfi Park,
Semmelweis u. KZV. Földkábel hálózat: 645 M, 1105 FM, 317,67 DB, 1,96 TEK, 45 KLT, 147,6 m3 - Világítás kiépítése – Petőfi Park,
Semmelweis u. KVZ. Szerelvények: 128 DB, 22 m3, 110 M, 140 FM - Színpad árambekötése: 173 M, 362 FM, 126,67 DB, 0,738 TEK, 7
KLT, 40 M3 - Járulékos költségek: 3 klt, 52 DB, 8 óra 8. Útépítés - Építéselőkészítő munkák: 4 nap - Bontás és földmunkák (lásd
tájépítészet) - Útépítési és egyéb pályaszerkezet építés: 765,7 m3, 1384 m2, 414 fm - Forgalomtechnikai létesítmények: 30 db, 25 m2 Vízépítés: 107 fm, 12 m2 9. Építészeti munkák - Bontási munkálatok: 666 m2, 47,5 m3 - Ideiglenes segédszerkezetek, zsaluzatok,
állványzatok: 331,2 m2 - Földmunkák: 40,5 m3 - Alapozások: 9,5 m3 - Beton, vasbeton építési munkák: 37,78 m3, 2445,3 kg Acélszerkezetek: 178 db - Kőműves munkák: 2 m3, 8 fm, 136,1 m2, 12,4 m - Ácsszerkezetetek és szárazépítés: 3,5 m2, 188 db Vakolatok: 970 m2 - Burkolatok: 407,7 m2, 47 m - Bádogos munkák: 47,5 m - Nyílászárók: 25 db - Asztalos szerkezetek: 20,9 m, 97 db,
63 m2 - Lakatos szerkezetek: 122 fm, 242 db - Felületképzések: 850 m2 - Víz elleni szigetelések: 571,4 m2, 8 m - Hő és
hangszigetelések: 855,5 m2, 177 m - Épületbontások: 1282 légm3 10. Gépészet - Víz és csatorna: 835 fm, 6 kts, 39 db, 1 klt - Pipere
kellékek: 30 db - Gázellátás: 40 fm, 6 db, 1 ktg, 4 egys, 1 kts - Fűtésenergia: 49 db, 444 fm, 1 klt - Külső földmunkák: 227,2 m3, 48 m2
11. Épületvillamosság ZV04 épület - Épületvillamosság: 2920 fm, 155 db, 25 klt - Lámpák: 59 db, 14 klt, 44 készlet - Villámvédelem:
196 db, 6 m, 1 klt - Túlfeszültségvédelem: 1 ktsg 12. Opcionális tételek - Játszótér: 2 db - Útburkolat költségek: 249,8 m3 Az építési
beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és
árazatlan költségvetés tartalmazza. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(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

2. Az M/1b alkalmassági követelmény keretében bemutatásra kerülő szakember 10
36 hónap feletti műszaki vezetői és/vagy építésvezetői tapasztalatának időtartama
(hónapokban, max. 60 hónap)

3. Az Ajánlatkérő által meghatározott kötelező 5 év (60 hónap) jótálláson felüli
többlet jótállás vállalása a kertészeti munkákon kívüli munkák esetén (
hónapokban, max. 48 hónap)

10

4. Az Ajánlatkérő által meghatározott kötelező 3 év (36 hónap) jótálláson felüli
10
többlet jótállás vállalása a kertészeti munkák esetén (hónapokban, max. 48 hónap
)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Vállalkozói díj nettó HUF-ban (1.1. és 1.2.)

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, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

EKR000050052020

vagy napban:

270

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

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

Igen

Opciók:
Opciók leírása:

A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő feladatokhoz tartozó opciós tételek a
következők: - Játszótér: 2 db - Útburkolat költségek: 249,8 m3 A szerződéstervezetben részletezettek szerint Ajánlatkérő kizárólagos
döntése alapján jogosult Vállalkozótól az érintett opciós munka elvégzését megrendelni. Ajánlatkérő az opciós tételek teljesítését a
Vállalkozó részére megküldendő írásos nyilatkozatával (több opciós lehívás esetén nyilatkozataival) jogosult megrendelni Vállalkozótól,
azzal, hogy az opciós nyilatkozatokat Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés II.1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőt
megelőző 90. napig köteles eljuttatni a Vállalkozó részére. Vállalkozó az Ajánlatkérő opciós nyilatkozata(i) alapján köteles elvégezni a
szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően a tőle megrendelt opciós munkát/munkákat, azzal, hogy a megrendelt opciós
munkával/munkákkal kapcsolatos teljesítésekre is legkésőbb a szerződés II.1. pont szerinti véghatáridőig mindenképp sor kell, hogy
kerüljön. Részletek a szerződéstervezetben.
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 információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004,Támogatás intenz: 100%

II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.5. pontjában meghatározott ár értékelési szempont a következőképpen értendő: Vállalkozói
díj nettó HUF-ban 1.1. Kötelező elemek / Súlyszám: 65 1.2. Opcionális tételek / Súlyszám: 5 VI.3.12) pont folytatása: 14. Értékelés
módszere: az 1. értékelési részszempont vonatkozásában (1.1. és 1.2): fordított arányosítás Az 1.1. értékelési részszempont kapcsán a
kötelező elemek vállalkozói díja az 1 db árazott költségvetés nettó végösszege (nettó Ft érték), mely az opcionális tételekre vonatkozó
díjat nem tartalmazza. Az 1.2. értékelési részszempont kapcsán az opcionális tételek vállalkozói díja az 1 db árazott költségvetés
opcionális tételeinek vonatkozásában megadott nettó végösszeg (nettó Ft érték). A 2-4. értékelési részszempont vonatkozásában:
arányosítás. Részletek a KD-ban.

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, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) -k) és
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok igazolására Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k
), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre
álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
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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 igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok. A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó. A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Valamennyi pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására: AT-nek ajánlatához csatolnia kell (az előírt alkalmassági
követelmény előzetes igazolására): a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmény teljesül (a nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell benyújtania. A Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. AT felhívja a
gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási
szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt
alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot,
dokumentumot. Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.
§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (cégszerűen aláírt, .pdf formátumban feltöltött nyilatkozat formájában), az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért. AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania: P/1 a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje – előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó – számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának eredmény kimutatás részét. Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgáltat honlapján megtalálható beszámoló beküldése ebben az esetben nem
szükséges. Ha AT ezen irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az előírt időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (új épület építés és/vagy meglévő épület átalakítás és/vagy meglévő
épület felújítás, és/vagy térkőburkolat építés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. P/2 a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az üzleti évet (kezdő és
befejező időpont év/hónap/nap megadásban), illetve a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételt nettó Ft megadással.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésével összhangban, ha AT azért nem rendelkezik az előírt nyilatkozattal, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt követelmény
vagy igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében 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. P/3 a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (új épület építés és/vagy meglévő épület átalakítás és/vagy meglévő épület
felújítás és/vagy térkőburkolat építés) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatban fel kell
tüntetni az üzleti évet (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap megadásban), illetve a közbeszerzés tárgyából (új épület építés és/vagy
meglévő épület átalakítás és/vagy meglévő épület felújítás, és/vagy térkőburkolat építés) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételt nettó Ft megadással. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek.vel összhangban, ha AT azért nem
rendelkezik az előírt nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az előírt követelmény vagy igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében 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
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P/1 Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójában szereplő eredménykimutatása alapján az üzemi (üzleti) eredménye egynél több évben negatív volt. Ha Ajánlattevő a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az előírt időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Ebben az esetben Ajánlatkérő megállapítja az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (új épület építés és/vagy meglévő épület átalakítás és/vagy meglévő épület felújítás, és/vagy térkőburkolat
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építés) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az 50 000 000,- Ft-ot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
ebben az esetben a közbeszerzés tárgyából származó árbevételnek összesen kell elérnie a fenti összeget [azaz a követelmény akár úgy
is teljesíthető, hogyha a fenti felsorolás egyikéből (pl. új épület építés) eléri vagy meghaladja az árbevétel a fenti összeget.] P/2
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három mérlegfordulóval
lezárt üzleti évben elérte összesen a nettó 100 000 000 Ft-ot. P/3 Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az előző három,
mérlegfordulóval lezárt üzleti évében a közbeszerzés tárgyából (új épület építés és/vagy meglévő épület átalakítás és/vagy meglévő
épület felújítás, és/vagy térkőburkolat építés) származó nettó árbevétele elérte összesen a nettó 50 000 000 Ft-ot. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a közbeszerzés tárgyából származó árbevételnek összesen kell elérnie a fenti összeget [azaz a követelmény akár úgy
is teljesíthető, hogyha a fenti felsorolás egyikéből (pl. új épület építés) eléri vagy meghaladja az árbevétel a fenti összeget.]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában - az előírt alkalmassági
követelmény előzetes igazolására - a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek (a nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell benyújtani). 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.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben
Ajánlatkérő az előzetes igazolási szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő
bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének
megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot. Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (cégszerűen aláírt, .pdf formátumban feltöltött
nyilatkozat formájában), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az
ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására be kell
nyújtani: M/1a és M/1b alkalmassági követelmény esetében: a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésével, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az alábbi, EKR
rendszerben elérhető űrlapok kitöltésével: 1. „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről – Az eljárást megindító felhívásban előírt
alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” Ezen az űrlapon meg kell adni az alábbi adatokat: - eljárást
megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése (tehát pl. III.1.3) pont M
/1a pont) - szakember neve - szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése - szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt
szervezettel Ezen nyilatkozat részeként szükséges Ajánlattevőnek nyilatkoznia arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott
szakember(ek) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. 2. „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről – Az eljárást
megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” Ezen űrlapon meg kell adni az alábbi
adatokat: - szakember neve - szakember végzettsége/ képzettsége - eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való
megfelelés részletes bemutatása. Ezen utolsó pontban fel kell tüntetni: - ellátott feladatok rövid bemutatása (megrendelő neve, ellátott
tevékenység) - gyakorlat kezdete (év, hónap, nap), vége (év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve Ezen űrlap vonatkozásában
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az „eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes
bemutatása” pontban összesen 4000 karakter feltüntethető. Amennyiben a szakmai tapasztalat részletes bemutatása meghaladja a
4000 karaktert, úgy a „Nyilatkozat összeállító” fülön található, Ajánlatkérő által létrehozott „Az eljárást megindító felhívásban előírt
alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása – folytatás” űrlapon van lehetősége Ajánlattevőnek megadni a további
információkat. A benyújtott két űrlap mellékleteként csatolni kell az adott szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat(ok)at/
igazolás(ok)at egyszerű másolatban. M/2. és M/3. alkalmassági követelmény esetében: a 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontja
alapján az: M/2: összesen legalább 100 m2 hasznos alapterületű épület(ek)re vonatkozó új épület építés vagy meglévő épület átalakítás
vagy meglévő épület felújítás magasépítési, M/3: összesen 1450 m2 felületű térkőburkolat építési, szerződésszerűen teljesített,
műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciák igazolását a 321/2015. Korm. rend. 23. § szerint. A referenciaigazolás(ok) minimális
tartalmi elemei: - szerződést kötő másik fél neve - kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy
faxszám) - a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal) - a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal) - a teljesítés helye a szerződés mennyisége (saját teljesítés mennyisége az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében megadva) - a szerződés
tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés), - nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy
befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzanak. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha
a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági
követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1a: Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik minimum 1 fő olyan, teljesítésbe bevonásra kerülő felsőfokú magasépítő
üzemmérnök vagy építészmérnök szakképzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap magasépítéssel és/
vagy közlekedési építményekkel kapcsolatos és/vagy parképítési projekt kivitelezésében szerzett műszaki vezetői és/vagy építésvezetői
tapasztalattal. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló
gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett
gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember
esetleg egy időben több projekten is dolgozott. A gyakorlati időtartamba a fentiekben felsorolt magasépítéssel és/vagy közlekedési
építményekkel kapcsolatos és/vagy parképítési projekt kivitelezésben szerzett tapasztalatok a gyakorlati időbe vegyesen is
beleszámíthatók. M/1b: Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik minimum 1 fő olyan, teljesítésbe bevonásra kerülő felsőfokú
útépítési és fenntartási üzemmérnök vagy településmérnöki vagy építőmérnöki vagy tájépítész szakképzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap magasépítéssel és/vagy közlekedési építményekkel kapcsolatos és/vagy parképítési
projekt kivitelezésében szerzett műszaki vezetői és/vagy építésvezetői tapasztalattal. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a
végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben
több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy
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évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. A
gyakorlati időtartamba a fentiekben felsorolt magasépítéssel és/vagy közlekedési építményekkel kapcsolatos és/vagy parképítési
projekt kivitelezésben szerzett tapasztalatok a gyakorlati időbe vegyesen is beleszámíthatók. A szakemberek közötti átfedés
megengedett. M/2: Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 darab olyan szerződésszerűen teljesített, új épület építés vagy meglévő épület átalakítás
vagy meglévő épület felújítás magasépítési referenciával, amely legalább 100 m2 hasznos alapterületű épületre vonatkozik.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5
évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8
éven (azaz visszafelé számított 96 hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe. A fenti
minimumkövetelmények több referenciamunkából/szerződésből is teljesíthetők. Amennyiben Ajánlattevő jelen alkalmassági
követelményt több referenciamunkából/szerződésből teljesíti, úgy az egyes bemutatott szerződésekben szereplő, a referencia
munkákkal érintett épület(ek) hasznos alapterületének el kell érnie egyenként a min. 50 m2-t. M/3: Ajánlattevő alkalmas, amennyiben
rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban
) legalább összesen 1450 m2 felületű térkőburkolat építését magában foglaló, szerződésszerűen teljesített referenciával. A fenti
minimumkövetelmények több referenciamunkából/szerződésből is teljesíthetők. Amennyiben Ajánlattevő jelen alkalmassági
követelményt több referenciamunkából/szerződésből teljesíti, úgy az egyes bemutatott szerződésekben szereplő, a referencia
munkákkal érintett térkőburkolat építésnek el kell érnie egyenként a min. 500 m2-t. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a)
bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban)
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven (azaz visszafelé számított 96 hónapban)
belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
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: Amennyiben a Vállalkozó az érdekkörébe tartozó ok miatt nem tudja tartani a jelen szerződésben foglaltak szerint
meghatározott teljesítési határidőt, a késedelmes teljesítés miatt a késedelem minden megkezdett napjára a Teljes Alapfeladat
Ellenérték – amennyiben opciós lehívásra is sor került Megrendelő részéről, akkor a Teljes Alapfeladat Ellenérték lehívott opciós tétel(
ek)re a Teljes Opciós Ellenértékből eső díjrészekkel növelt összege – 0,5%-ának, azaz nulla egész öt tized százalékának megfelelő
mértékű késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér maximuma az előzőek szerinti napi mérték 30szorosa (harmincszorosa) adott késedelem kapcsán. Meghiúsulási kötbér: A szerződés Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő
meghiúsulása esetén a vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összeget fizet meghiúsulási kötbérként. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben
a Vállalkozó teljesítése nem felel meg a szerződésben és/vagy a jogszabályokban foglaltaknak, úgy a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett szerződéses részre a Vállalkozási Díjból eső vállalkozási díjrész 10%-a
, azaz tíz százaléka hibánként. Ajánlatkérő az eljárás során nem ír elő teljesítési biztosítékot. Jólteljesítési biztosíték: A sikeres műszaki
átadás-átvételt igazoló megrendelői teljesítésigazolás kiállítása napján a Teljes Alapfeladat Ellenérték – amennyiben opciós lehívásra is
sor került Megrendelő részéről, akkor a Teljes Alapfeladat Ellenérték lehívott opciós tétel(ek)re a Teljes Opciós Ellenértékből eső
díjrészekkel növelt összege – 5%-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésre bocsátani. A
szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a szerint történik. A szerződésre
irányadók a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5)-(6) bekezdésében foglaltak. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (2) bekezdése,
valamint a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Minden számla a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 31. §-ának
megfelelően, teljesítésigazolást követően kerül kiegyenlítésre, átutalással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a közpénzek védelme
érdekében a 322/2015. Korm. rendelet 32/B. §-ában foglalt, a kifizetések során alkalmazandó felelősségi szabályokra. Ajánlatkérő a
nyertes ajánlattevő által igényelt összegű, de legfeljebb Teljes Alapfeladat Ellenérték 30%-ának megfelelő összegű előleget fizet meg
nyertes ajánlattevő részére a nyertes ajánlattevő által az Ajánlatkérő részére legkésőbb a munkaterület átadását követő 5 naptári
napon belül megküldött, cégszerűen aláírt előlegbekérő alapján. Az előleg megfizetésének egyfelől feltétele az előlegbekérő
Megrendelő általi kézhezvétele, valamint az alábbiak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték Vállalkozó által a Megrendelő részére
történő rendelkezésre bocsátása (amennyiben az igényelt előleg mértékére tekintettel előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása
szükséges). Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: az igényelt előleg és Teljes Alapfeladat Ellenérték 5%-a különbözetének
megfelelő összeg. Az előleg-visszafizetési biztosítékkal kapcsolatos részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetben találhatók. A Teljes Alapfeladat Ellenértékből megfizetett előleg elszámolására a
Vállalkozó 3. és 4. részszámlájában és a végszámlában, egyenlő arányban (az igényelt előleg 1/3-ában, azaz a Teljes Alapfeladat
Ellenérték 10-10 %-ának megfelelő összegben) kerül sor. Az opciós feladatok estén – részszámlázás hiányában – az opciós feladatra
vonatkozó számlában kerül elszámolásra az adott opciós feladat kapcsán megfizetett előleg összege. A Vállalkozó a Teljes Alapfeladat
Ellenértékéről 5 (öt) alkalommal jogosult számlát – 4 (négy) rész- és 1 (egy) végszámlát – kiállítani az alábbiak szerint: 1. részszámla a
Teljes Alapfeladat Ellenérték 20 %-áról (húsz százalékáról) 20 %-os (húsz százalékos) készültségi szint elérése esetén. 2. részszámla a
Teljes Alapfeladat Ellenérték 20 %-áról (húsz százalékáról) 40 %-os (negyvenszázalékos) készültségi szint elérése esetén. 3. részszámla
a Teljes Alapfeladat Ellenérték 20 %-áról (húsz százalékáról) 60 %-os (hatvan százalékos) készültségi szint elérése esetén. 4.
részszámla a Teljes Alapfeladat Ellenérték 20 %-áról (húsz százalékáról) 80 %-os (nyolcvan százalékos) készültségi szint elérése esetén
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. Végszámla a IV.1. pont szerinti vállalkozási díj fennmaradó 20 %-áról (húsz százalékáról) a műszaki tartalom 100 %-os (száz
százalékos) megvalósítása esetén, a sikeres átadás-átvételt követően. Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt opciós feladatok
ellenértékéről opciós megrendelésenként egy darab számlát jogosult kiállítani; az opciós tételek vonatkozásában a részszámlázás –
adott opciós megrendelésen belül – nem lehetséges. A számlák kibocsátásának a feltétele a műszaki ellenőr által leigazolt
teljesítésigazolás és számlarészletező, továbbá a végszámla esetében a hiány- és hibamentes lezárt műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírása. A kiállított számlán a teljesítés napja a teljesítést igazoló dokumentum kelte. Az
ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem
az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

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

Nem

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

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

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

Nem

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

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

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

IV.2) Adminisztratív információk
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Nem

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:

2020.03.05

16:00

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:

2020.03.05

18:00

óra/perc

ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés].

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
Nem

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

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

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

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.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Az ajánlati biztosíték mértéke:

Igen

nettó 1 000 000 Ft

A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

10029008-00348335-00000024

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának AK a Kbt. 54. §-ában foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való
részvételt 1 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amit az
módja:
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ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54. §
szerint. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az AK fizetési
számlájára történő befizetés esete kivételével az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátása kapcsán a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alkalmazandó
, azaz a biztosítékról szóló garanciát, kötelezvényt elektronikus okiratként
kell benyújtani oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek. Részletek a KD-ban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Nem

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
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

Igen

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
Nincsen korlátozás.
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
Rész száma:

Érték ÁFA nélkül:

299 999 999

Pénznem:

HUF

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

-
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VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont (1.1. és 1.2.): fordított arányosítás, 2-4. részszempont: arányosítás
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

VI.3.12) További információk:
1. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 3. § 21. pontja alapján a közbeszerzési dokumentum
részét képezi minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító felhívás, műszaki
leírás, kiegészítő tájékoztatás, szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, árazatlan
költségvetés. 2. Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan Ajánlatkérő nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor
Ajánlattevőknek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű (beszkennelt) elektronikus másolatát nyújtják be (töltik
fel) az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos
meghatalmazást kaptak. 3. A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében
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az eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát
az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi. 4. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 5. A
közbeszerzési eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott
ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. 6. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia,
amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4)
bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A
felolvasólapra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a
szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az eljárásban az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlapokat magyar
nyelven kell kitölteni. 8. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései nyomán ezúton tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket (P/1, P/2, P/3, M/1a, M/1b, M/2 és M/3)
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért
a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmény
tekintetében. 9. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentum részét képező 1 db árazatlan
költségvetést beárazott formában, szerkeszthető formátumban, .xls/.xlsx kiterjesztésben. Minden, a költségvetésben szereplő tételt be
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen lehetőség. A
költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg kell adnia a 0-tól különböző
ajánlati árát. Kivételt csak jelen közbeszerzési dokumentumokban megnevezett tételek képeznek, melyek esetében nem releváns vagy
az anyagköltség, vagy a díjköltség. 10. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. 11. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot. 12. FAKSZ: Támis Norbert (00109, tamisnorbert@gmail.com) 13. AK kapcsolattartó: Gercsák Klaudia (
kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu) 14. AK nem biztosít lehetőséget többváltozatú ajánlattételre. 15. A Kbt. 66. § (6) bekezdés
a)-b) pontjai alapján az ajánlatban – EKR űrlap - meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges): a) a közbeszerzés tárgyának azon
meghatározott részét (részeit), amellyel összefüggésben az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, a közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel összefüggésben az alvállalkozót igénybe veszi
ajánlattevő A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben AT a teljesítéskor kíván alvállalkozót bevonni, de az ajánlat
benyújtásakor az igénybe venni kívánt AV személye még nem ismert, úgy a nyilatkozat űrlap „A közbeszerzés teljesítésekor igénybe
venni kívánt AV neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásakor ismert)” részén ezen információt kell
feltüntetni. Folyt. II.2.13) pont.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020.02.28

(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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