Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Balatonakarattya Község Önkormányzata

EKRSZ_
21221664

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Balatonakarattya

Postai irányítószám:

8172

Ország:

Magyarország

Iskola Utca 7.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU213

NUTS-kód:

Fülöp

office@drfulopzoltan.eu

Telefon:

Zoltán
+36 706031492

János
Fax:

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

www.balatonakarattya.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Fülöp Zoltán János

EKRSZ_
33219666

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Kút Utca 5.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

HU110

office@drfulopzoltan.eu

Postai irányítószám:

Fülöp
Telefon:

1024

Ország:

Zoltán
+36 706031492

Magyarország

János
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45233162-2

Kerékpárút építés - TOP-3.1.1-15_VE1-2016-00023 projekt keretében

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpárút építés és felújítás mindösszesen 5.230,3 méter hosszúságban Útépítés Állomás utca: út hossza: 314,39 méter, Útépítés:
Árpád utca út hossza: 2.016,21m Útépítés: Bakony utca út hossza: 253,7m Útépítés: Batsányi utca - Az utcában új aszfalt burkolat nem
épül. út hossza: 884 m Útépítés: Bercsényi lejáró – Koppány sor - Az utcában új aszfalt burkolat nem épül. út hossza: 930 m Útépítés
Hársfa utca 1. szakasz: út hossza: 119 méter, Útépítés Hársfa utca 2. szakasz: út hossza: 443 méter A közbeszerzés részletes
mennyiségeit a felhívás II.2.4 pontja, a műszaki leírás, az árazatlan költségvetési kiírás és a VE/UT/NS/A/445/22/2018 számú építési
engedély tartalmazza.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:
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vagy a teljesítés határideje:

8172 Balatonakarattya, Állomás utca, Bakony utca, Batsányi utca, Bercsényi lejáró, Hársfa utca

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgya kerékpár út (vonalas műtárgy) építése, amely kivitelezése folyamatos és műszakilag oszthatatlan funkcionális
egységet képez.

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

Kerékpárút építés - TOP-3.1.1-15_VE1-2016-00023 pr

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

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU213 Veszprém

A teljesítés helye:

8172 Balatonakarattya, Állomás utca, Bakony utca, Batsányi utca, Bercsényi lejáró, Hársfa utca

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpárút építés és felújítás mindösszesen 5.230,3 méter hosszúságban Útépítés Állomás utca: a) út osztályba sorolása: B.VI.c.D.
vegyes használatú út, b) tervezési sebesség: 30 km/h, c) út hossza: 314,39 méter, d) burkolat szélessége: 4,25 méter, oldalesése:
egyoldali 2,50 %, e) padka szélessége: 1,25 méter, oldalesése: 5,00 %, f) legnagyobb esés: 6,00 %. Útépítés: Árpád utca a) út osztályba
sorolása: B.VI.d.D. vegyes használatú út b) tervezési sebesség: 50 km/h c) út hossza: 2.016,21m d) burkolat szélessége: 4,25 m
oldalesése: 1,5 – 2,5% e) padka szélessége: 0,5 m oldalesése: 5% f) legnagyobb esés: 10,13% Útépítés: Bakony utca a) út osztályba
sorolása: B.VI.d.D. vegyes használatú út b) tervezési sebesség: 30 km/h c) út hossza: 253,7m d) burkolat szélessége: 4,25 m oldalesése
: 1,5% e) padka szélessége: 0,5 m oldalesése: 5,0% f) legnagyobb esés: 10,3% Útépítés: Batsányi utca - Az utcában új aszfalt burkolat
nem épül. a) út osztályba sorolása: B.VI.d.D. vegyes használatú út b) tervezési sebesség: 30 km/h c) út hossza: 884 m d) burkolat
szélessége: - oldalesése: - e) padka szélessége: 0,4 m oldalesése: 5% f) legnagyobb esés: 5 % Útépítés: Bercsényi lejáró – Koppány sor -

Az utcában új aszfalt burkolat nem épül. a) út osztályba sorolása: B.VI.d.D. vegyes használatú út b) tervezési sebesség: 30 km/h c) út
hossza: 930 m d) burkolat szélessége: - oldalesése: - e) padka szélessége: 0,4 m oldalesése: - f) legnagyobb esés: n/a Útépítés Hársfa
utca 1. szakasz: a) út osztályba sorolása: B.VI.d.D. vegyes használatú út, b) tervezési sebesség: 30 km/h, c) út hossza: 119 méter, d)
burkolat szélessége: 4,25 méter, oldalesése: egyoldali 2,50 %, e) padka szélessége: 1,25 méter, oldalesése: 5,00 %, f) legnagyobb
emelkedő: 1,00 %. Útépítés Hársfa utca 2. szakasz: a) út osztályba sorolása: B.VI.d.D. vegyes használatú út, b) tervezési sebesség: 30
km/h, c) út hossza: 443 méter, d) burkolat szélessége: 4,25 méter, oldalesése: egyoldali 2,50 %, e) padka szélessége: 1,25 méter,
oldalesése: 5,00 %, f) legnagyobb emelkedő: 5,50 %. A közbeszerzés részletes mennyiségeit a felhívás II.2.4 pontja, a műszaki leírás,
az árazatlan költségvetési kiírás és a VE/UT/NS/A/445/22/2018 számú építési engedély tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Szakmai ajánlat minősége (a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)
30
bekezdése alapján) - a szakmai ajánlat keretében megajánlott organizációs terv (
három tartalmi eleme)

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű átalányár (nettó Ft.)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A teljesítési határidő tartamába nem számít bele a munkavégzés szünetelésének időtartama, feltéve, hogy ● a munkavégzés
szünetelése akadályoztatás miatt merült fel (az akadályoztatás objektív, így különösen időjárási viszonyokra visszavezethetően, nem a
vállalkozóként szerződő ajánlattevőnek felróható okból következik be) és ● az akadályoztatás közlése az építési naplóba történő
bejegyzéssel történik meg és azt a megrendelőként szerződő ajánlatkérő műszaki ellenőre az építési naplóba történő ellenjegyzéssel
elfogad és ● az akadályoztatás megszűnte szintén az építési naplóba történő bejegyzéssel valósul meg, amelyhez a műszaki ellenőr
tudomásul vétele szükséges és ● az akadályoztatás megszűntével a teljesítési határidő újraindul.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-3.1.1.-15-VE1-2016-00023

II.2.13) További információ:
A szerződéskötéshez az alábbi létszámú és jogosultságú szakember szükséges: legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 1.
sz. melléklet IV. Fejezet (felelős műszaki vezetés) MV-KÉ jelű (közlekedési építmények részszakterületre irányuló) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal rendelkező szakember. A szakembert a szerződéskötéskor kell bemutatni.

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 az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a-q) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági feltételek teljesítéséről nyilatkoznia kell. A 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt.
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön
jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (a
továbbiakban rendelet) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában, a jelen közbeszerzési eljárásban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k
) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Rendelet 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért
az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 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. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § és a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is
be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
(P1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldését
megelőző lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját (illetőleg annak eredménykimutatás részét
), ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló (eredménykimutatás) a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló (eredmény-kimutatás) adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
Céginformációs Szolgálat honlapján megtalálható beszámoló (eredmény-kimutatás) csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az
ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal (eredménykimutatással) azért nem rendelkezik a fentiekben meghatározott teljes
időszakban, mert az időszak után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni (a közbeszerzés tárgya kerékpár útépítési építési munkák és az adott tárggyal műszakilag egyenértékű
a következő tevékenységek CPV 45233000-9-től 45233262-3-ig). Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal (
eredménykimutatással) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló, illetve árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor az ajánlattevő nyilatkozatot, vagy bármely szakmai kamara igazolását kell
benyújtsa arról, hogy az ajánlattevő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységgel (kerékpár útépítési építési munkákkal, vagy az
adott tárggyal műszakilag egyenértékű a következő tevékenységekkel: CPV 45233000-9-től 45233262-3-ig) üzletszerűen (rendszeres
bevételre törekedően), vagy nem üzletszerűen (rendszeres bevételre, vagy profitra tekintet nélkül) a fentiekben meghatározott
időszakban rendszeresen és folyamatosan foglalkozott, illetőleg foglalkozik. (P2) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából származó - 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 közbeszerzés tárgyát lásd (P1)
alkalmassági feltételnél. Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal (árbevételi nyilatkozattal) azért nem rendelkezhet, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor az ajánlattevő
nyilatkozatot, vagy bármely szakmai kamara igazolását kell benyújtsa arról, hogy az ajánlattevő a közbeszerzés tárgyát képező
tevékenységgel (kerékpár útépítési építési munkákkal, vagy az adott tárggyal műszakilag egyenértékű a következő tevékenységekkel:

CPV 45233000-9-től 45233262-3-ig) üzletszerűen (rendszeres bevételre törekedően), vagy nem üzletszerűen (rendszeres bevételre,
vagy profitra tekintet nélkül) a fentiekben meghatározott időszakban rendszeresen és folyamatosan foglalkozott, illetőleg foglalkozik.
Az Ajánlattevő mindkét (P1 és P2) alkalmassági követelmény teljesítéséről az ajánlatában csak nyilatkozni köteles. Az Ajánlattevő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
(P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredménye az ajánlati felhívás
megküldését megelőző üzleti év során negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszaknál később kezdte a meg a működését
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább nettó (az általános forgalmi adó nélkül számított) 150 millió Forint
összegben a közbeszerzés tárgyának megfelelő építési tevékenységből származó árbevétellel. Amennyiben az ajánlattevő az
eredménykimutatással, vagy árbevételi nyilatkozattal működésének jogi formájára tekintettel nem rendelkezik, akkor alkalmatlan a
szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevő a közbeszerzés tárgyát képező építési kivitelezési tevékenységgel üzletszerűen (rendszeres
bevételre törekedően), vagy nem üzletszerűen (rendszeres bevételre, vagy profitra tekintet nélkül) a fentiekben meghatározott
időszakban rendszeresen és folyamatosan NEM foglalkozott, illetőleg NEM foglalkozik. A közbeszerzés tárgyának meghatározását lásd
a (P1) és (P2) igazolási módok felsorolásánál. Amennyiben egy ajánlattevő megfelelően igazolja az alkalmassági követelménynek való
megfelelést, az kiterjed valamennyi (közös) ajánlattevőre. (P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik
legalább nettó (az általános forgalmi adó nélkül számított) 150 millió Forint összegben a közbeszerzés tárgyának megfelelő építési
tevékenységből származó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 65. § (4) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 21. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése. A referencia tárgya útépítési építési munkák (az adott tárggyal műszakilag egyenértékű a következő
tevékenységek: CPV 45233000-9-től 45233262-3-ig). Az építmény jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú és használatú
létesítményre vonatkozó korábbi építési beruházás megvalósítását a felhívásban előírtakkal műszaki szempontból egyenértékűnek kell
tekinteni. A közbeszerzési eljárásban a referenciát a (korábbi) szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni (
figyelemmel a Rendelet 23. §-ára). Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. (Rendelet 22. § (3) bek.). Az ajánlatkérő az építési referencia kapcsán felhívja a figyelmet a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére (az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe). Az Ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítéséről az ajánlatában csak
nyilatkozni köteles. Az Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5
évben legalább egy, de akár több szerződésből származó a tárgyként fentebb meghatározott útépítésre irányuló olyan referenciával,
ahol a referencia(ák) szerint a közbeszerzés tárgya szerinti (út)építési feladat mennyisége nem éri el 3.900 métert.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: 0,5 % / nap Hibás teljesítési kötbér: 0,5 % / nap Meghiúsulási kötbér: 20 % Kötbér alapja: nettó vállalkozói díj
Jótállás: 5 év
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték a TOP-3.1..1.-15-VE1-2016-00023 projekt keretében, 100 %-ban EU-s támogatásból, banki átutalással a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rend. szerinti utófinanszírozással kerül kifizetésre. Az ajánlatkérő előleget nem fizet, de a nyertes ajánlattevő részszámlázásra
olyan módon jogosult, hogy az összes elvégzendő munka 50%-os elkészültsége esetén az elvégzett munkával arányos (azaz a teljes
vállalkozási díj 50%-ának megfelelő) értékű részszámlát nyújthat be. A teljesítés elismerésére a Kbt. 135. § (2) bek., az ellenérték
teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1), (2) bek. és a Kbt. 135. § (6) bek. alkalmazandó, amennyiben azonban a nyertes ajánlattevő a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az ellenérték teljesítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-a alapján kerül sor. Az elszámolás, kifizetés pénzneme Magyar Forint. Az ellenérték a fordított adózás hatálya alá esik
(Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja).

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

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Igen
Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
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) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

Kbt. 115. § (1) bek.

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:
IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Ajánlatkérő itt hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy egy fordulóban tárgyal, a tárgyalás időpontja 10:00 óra / perc (a IV.2.2 pont
szerinti napon). 1.) A tárgyalás kezdetekor ajánlatkérő megvizsgálja ajánlattevő képviselőjének képviseleti jogosultságát. 2.) Az
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevővel együttesen tárgyal. A tárgyalásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amely a tárgyalások
berekesztésével valamennyi Ajánlattevőnek a helyszínen átadásra kerül. Ajánlatkérő közli, hogy – elsődlegesen - az ajánlattevő
ajánlatában szereplő ellenszolgáltatásról, a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről fognak felek tárgyalni. A szerződéses
feltételek módosítása csak abban az esetben történhet meg, ha abban valamennyi tárgyaláson résztvevő érvényes ajánlatot tevő
Ajánlattevő és az Ajánlatkérő egyetért. 3.) A tárgyalás eredményeképpen megtett végső ajánlatban szereplő ajánlati elemeket az
eredeti ajánlathoz képest – azonos műszaki tartalom esetén - csak az ajánlatkérő számára kedvező módon lehet módosítani, illetve az
előző változatot változatlanul lehet hagyni. Ajánlatkérő közli továbbá, hogy mennyi idő áll az Ajánlattevő rendelkezésére a módosító
nyilatkozat megtételéhez, melyhez a részletes árazott költségvetést is be kell nyújtani. Erre tekintettel a módosított ajánlat
megtételéhez ajánlatkérő elegendő időt fog az ajánlattevő számára biztosítani. 4.) Ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott időpontra
benyújtja a módosított ajánlatot tartalmazó felolvasólapot, valamint az árazott költségvetést. 5.) A tárgyaláson részt vehetnek: Ajánlattevő képviselői, és az ajánlattevő által meghívott személyek. - Ajánlatkérő képviselői, és az ajánlatkérő által meghívott
személyek. A tárgyaláson az ajánlatkérőt a Bírálóbizottság, vagy az általa felhatalmazott személyek (elsősorban szakértők) képviselik.
6.) A tárgyaláson ajánlattevő képviselőjének személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. Ajánlattevő képviselőjének
személyazonosságát fényképes személyazonosító irattal igazolnia kell. Ha képviseleti jogosultsága az ajánlatban szereplő
cégkivonatból nem állapítható meg, olyan cégkivonatot kell bemutatnia, amelyből képviseleti jogosultsága megállapítható, vagy
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredetiben becsatolnia, mely szerint az ajánlattevő
képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A
meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia. A képviseleti jogosultságot ajánlattevő képviselője a
tárgyalás kezdő időpontját követő legkésőbb 60 percen belül igazolni köteles. 7.) A tárgyalásra ajánlattevő segédeszközöket (pl.
számológép, számítógép, mobiltelefon, jogszabály) hozhat, és azokat használhatja. Ajánlattevő jogosult jelen nem lévő személyekkel
telefonon konzultálni a szerződéses feltételek, vagy az ellenszolgáltatás módosításáról. 8.) A tárgyalásról jegyzőkönyv készül a Kbt.ben meghatározottak szerint. 9.) Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalás lezárását követően megtett végső ajánlatok bontásától
számított 60. naptári nap 24:00 óra.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

óra/perc

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

Nem

V.2) További információk
Az ajánlatban (alábbiakban A-ban) csatolandó iratokat teljes körűen a közbeszési dokumentáció tartalmazza. Az A-nak
tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. Az AK előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. a-b) pont szerinti nyil.
benyújtását (nemleges is). A nem magyar nyelvű dok. esetén az AT ált. felelős fordítás csatolandó. A Kbt. 35. § (8) bek. 2.
fordulata, 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem alkalmazandó. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.) lajstromszám: 706.
Értékelés: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti "legjobb ár-érték arány" Értékelési pontskála: 1-100 Az ajánlati ár
részszempont esetén az ajánlatkérő az ajánlatokat a fordított arányosítással módszerével értékeli [Közbeszerzési Hatóság
útmutató I.A.1. pont ba) alpont – KÉ 2016. december 21.]: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 Pmin: a pontskála alsó határa,
azaz 1 Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb ár) ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált (ár) ajánlat tartalmi eleme Az
organizációs terv részszempont esetében az ajánlatkérő az ajánlatokat a sorba rendezés módszerével értékeli három szempont
szerint (lásd alább) [Közbeszerzési Hatóság útmutató I.A.2. pont – KÉ 2016. december 21.]: P=((adott helyezés-legrosszabb
helyezés)/(legjobb helyezés-legrosszabb helyezés))*99+1 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax
: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A három szempont az organizációs terv
értékelésénél: - a teljesítési határidő betartása érdekében tett munkaszervezési megoldások bemutatása (így különösen
beépítésre kerülő anyagok deponálása és szállítási távolsága) - a teljesítési határidő betartása érdekében a beszállítói
kapcsolatok bemutatása (így különösen a beépítésre kerülő anyagok és bevonásra kerülő munkaerő rendelkezésre állása) - a
teljesítési határidő betartása és a szerződés teljesítésének megfelelő minősége érdekében a szerződés teljesítésében részt vevő
személyi állomány szervezettségének, képzettségének és tapasztalatának bemutatása.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

