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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
• 8135 sz. út 3+323,00 - 3+618,27 km szelvények
között • Üveggyári út 0+000,00 - 1+358,58 km
szelvények között
2017.09.06.
Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szücs Tamás FAKSZ
Telefon: +36 34515700-341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
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Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Szücs Tamás FAKSZ
Telefon:
E-mail: nfo@kozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.hidasesszucs.hu/cikk/kozbeszerzes/ (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Győri út 14. 1/6
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Szücs Tamás FAKSZ
Telefon: +36 209715868
E-mail: iroda@hidasesszucs.hu
Fax: +36 34300115
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hidasesszucs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hidasesszucs.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Győri út 14. 1/6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Szücs Tamás FAKSZ
Telefon: +36209715868
E-mail: iroda@hidasesszucs.hu
Fax: +36 34300115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hidasesszucs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hidasesszucs.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
KE/UT/NS/A/88/31/2016 számú jogerős építési engedélye, valamint az Úthálózat Mérnök Iroda Kft.
által készített kiviteli terv és kapcsolódó dokumentumok alapján
Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése a 8135 sz. út 3+323,00 - 3+618,27 km szelvények és
az Üveggyári út 0+000,00 - 1+358,58 km szelvények közötti szakaszain
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(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 bontás
A beszerzés részekből áll nem
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Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés: „Tatabánya, Üveggyári út 2. ütemének kivitelezése”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212
A teljesítés helye: • 8135 sz. út 3+323,00 - 3+618,27 km szelvények között
• Üveggyári út 0+000,00 - 1+358,58 km szelvények között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az Üveggyári út 2. szakasza a vele párhuzamosan futó, jelenleg
túlterhelt, gyalogos és kerékpáros létesítménnyel és közösségi közlekedéssel is ellátott Búzavirág
út forgalmának egy részét hivatott új útvonalon elvezetni Tatabánya és Környe felé, ezzel
tehermentesítve a Búzavirág utat.
8135 sz. országos közút:
A korszerűsítendő út a beavatkozási szakasz kezdetén 7,63 m burkolatszélességű, egyoldali 2,5%-os
oldalesésű. Az út a gyorsítósáv és a kanyarodósáv vonalában 11,00 burkolatszélességű, egyoldali
2,5%-os oldalesésű - az utat egy forgalmi sávnyival meg kell szélesíteni. A forgalmi sávok szélessége
3,50 m. A sávelhúzásokat R=340,00 m sugarú ívekkel kell kialakítani. Az utat mindkét oldalon 1,00 m
széles nemesített padka követi. Az út baloldalán a padka a meglévő árokhoz a meglévővel azonos
1:1,25-1:1,5 esésű rézsűvel csatlakozik. Az út baloldalán a 3+420 - 3+535 szelvények között a padkát
1:1,5 esésű rézsű követi, ami a 0,40 m talpszélességű földárokhoz csatlakozik, a többi szakaszon az
1:1,5 esésű rézsű a meglévő terephez csatlakozik. Az Üveggyári út 2. szakaszának csatlakozásában a
földárkok összekötésére 25 fm hosszban Ø50 beton átereszt kell kialakítani. A korszerűsítendő út a
beavatkozási szakasz végén 8,01 m burkolatszélességű egyoldali 2,5%-os oldalesésű.
Üveggyári út 2. szakasz:
Az út az országos közútnál a kanyarodósávok vonalában 10,25 m, a további szakaszon 7,00 m
szélességű. A burkolat az országos közúti csatlakozástól - a burkolatszél kifuttatástól - az 1+117,80
szelvényig kétoldali 2,5 %-os oldalesésű, az esésváltás után az 1+130 szelvénytől egyoldali 2,5 %-os
oldalesésű. A burkolat a végszelvényben, a Kerék utcánál csatlakozik a meglévő útburkolathoz. Az
út a kezdőszelvénynél R=15,00 m sugarú ívekkel csatlakozik a 8135 sz. országos közúthoz, a
végszelvénynél R=12,00 m sugarú ívvel csatlakozik a Kerék utca burkolatához.
Az utat minkét oldalon 1,00 m széles padkával kell kialakítani, a padkát mindkét oldalon 1:1,5 esésű
rézsű követi az árkokig. Az út jobboldalán 0+015 - 0+040 szelvények között a rézsű 1:1 esésű, ezért
geocella rézsűvédelemmel kell ellátni. Az út baloldalán a 0+015 - 0+100 szelvények között beton
5

árkot, a 0+100 szelvénytől a végszelvényig szikkasztóárkot kell kialakítani. Az út jobboldalán az
országos közút árkától a 0+090 szelvényig beton árkot, a 0+100 szelvénytől az 1+130 szelvényig
szikkasztóárkot kell kialakítani. Az út jobboldalán az 1+000 - 1+130 szelvények között a terep az IPH
Kft. Által készíttetett durvaterep rendezési tervhez szintben csatlakozik, így ezen a szakaszon rézsű
kialakítása nem szükséges. Az út alatt a 0+090 szelvényben 19 fm hosszban Ø50 beton átereszt kell
kiépíteni a beton árkok összekötésére.
Pályaszerkezetek:
- 8135 sz. út és Üveggyári út: 4 cm AC 11 kopó (mF), 7 cm AC 22 kötő (mF), 8 cm AC 22 alap (mF), 20cm
C10 soványbeton útalap, 20 cm homokos kavics talajjavító réteg
- meglévő burkolatra: 4 cm AC 11 kopó (mF)
Az előírt közlekedési jelzések (útburkolati jelek, táblák) kihelyezése
Részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Közúthálózat infrastruktúra fejlesztés helyszíni műszaki irányításában
szerzett szakmai gyakorlat (hónap 15
2 Az aszfalt szállítása során keletkező környezetterhelési érték (összesített CO érték) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű Ajánlati ár / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
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
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16
II.2.13) További információ A Kbt. 65. § (10) bekezdés szerint Ajánlatkérő által előírt azon alapvető
fontosságú feladatok, melyet maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös
ajánlattevők egyike végezzen el: Aszfalt gyártása, bedolgozása
A szerződés teljesítésére meghatározott 4 hónap időtartamba a december 01. és február 28. közötti
időszak nem számít bele!
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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
g)-k) és m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - elfogadja, ha az ajánlattevő a
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 tekintetében megkövetelt információkat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkeznek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
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 ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
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erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni
kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége
fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerinti ajánlattevő vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatának benyújtása
arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A követelményeknek való megfelelősségről szóló nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás
feladását követően kell keletkeztetni.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése
alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában
ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11)
bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére
nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szerepléstényét igazoló dokumentumnak az egyszerű
másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság előzetes igazolása a Kbt. 114. §
(2) bekezdése szerint történik, ajánlattevő vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő
nyilatkozatának benyújtásával arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő
által előírt alkalmassági követelménynek.
A követelményeknek való megfelelősségről szóló nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás
feladását követően kell keletkeztetni.
Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a fenti nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X.30.) Korm.
rend. 19. § (1) bekezdése a)-c) pontja szerinti igazolás benyújtását.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt, valamint a második legkedvezőbb ajánlattevőt - amennyiben
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ajánlatkérő hirdetni kíván - megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az ajánlattételi felhívásban alábbi előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani:
P/1
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja és a 19. § (5) bekezdése alapján az Ajánlattevő csatolja a
jelen ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére
vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés és/vagy útfelújítás) - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra szerint ha az ajánlattevő az (1)
bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve 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.
Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás feladását közvetlenül
megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (építés) szerinti nettó árbevételének kell
megfelelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
P/2.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban
szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől
származó, a jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az
alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma,
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját
megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba
állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja. A sorban állás fogalma a 2009.
évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő)
P/3.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
bármelyik közös ajánlattevő) csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül,
jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt
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üzleti év vonatkozásában (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét). A beszámolóknak elég a mérleg és az eredmény-kimutatás részét benyújtani
egyszerű másolatban. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem
szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó
minimumkövetelmények tekintetében.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra szerint ha az ajánlattevő az (1)
bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve 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.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (útépítés és/vagy útfelújítás)
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az Ajánlatkérő által a felhívásban
meghatározott értéket. (Rendelet 19. § (2) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is a figyelmet.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (6) bekezdés szerint ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P/1, P/2. és P/3. pontban foglalt
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (7) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel
a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben
P/1.
a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 270.000.000 HUF összeget.
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Amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését,
akkor a működése megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételének kell elérnie a 270.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják,
akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
projekttársaság időközben megszűnt.
P/2.
a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik,
cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba
állítás fordult elő.
P/3.
Ajánlattevőnek vagy az ajánlattevő jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napját
megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal
negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdés fennállása esetében: Amennyiben az
ajánlattevő számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Fentiek alapján Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az Ajánlattevő P/3 pont
szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az Ajánlattevő működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele nem éri el a 270.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt P/1. alkalmassági követelménynek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az előírt P/2. és P/3. alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint 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.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság előzetes igazolása a Kbt. 114. §
(2) bekezdése szerint történik, ajánlattevő vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő
nyilatkozatának benyújtásával arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
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teljesülnek.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő
által előírt alkalmassági követelménynek.
A követelményeknek való megfelelősségről szóló nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás
feladását követően kell keletkeztetni.
Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a fenti nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X.30.) Korm.
rend. 21. § (2) bekezdése (a) pontja szerinti igazolás benyújtását.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt, valamint a második legkedvezőbb ajánlattevőt - amennyiben
ajánlatkérő hirdetni kíván - megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az ajánlattételi felhívásban alábbi előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani:
M/1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertesse a jelen ajánlati felhívás feladását
megelőző öt évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen
(szerződésnek és az előírásoknak megfelelően) teljesített legjelentősebb építési beruházásait a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:
a. a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét
b. az építési beruházás tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény
teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)
c. az építési beruházás mennyiségét
d. a teljesítés idejét (év, hónap, nap, kezdő és befejező időponttal) és helyét
e. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A vonatkozó referencia igazolásból derüljenek ki a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti
elfogadhatóságához szükséges adatok, feltételek. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki
egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással tudja igazolni az M/1. pontban meghatározott alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelést.
M/2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek
- a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni
a teljesítésbe. (Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek
nevét, képzettségét, szakmai tapasztalatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági
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minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe).
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai
gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával
igazolandó.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a
minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap
megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a
minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül
megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított
szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében
fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat
nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen
megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő
kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell
tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények esetén előír).
Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel
a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (2) bekezdés szerint ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M/1. pontban foglalt
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik
M/1
az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 darab, egy szerződés keretében teljesített,
legalább. 450 m új út építését és annak meglévő közúthoz történő csatlakozásának kiépítését is
tartalmazó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult útépítési vagy útfelújítási referenciával
Az előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére a felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben került sor.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt
igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok)
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tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis
Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás,- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan
arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5)
bekezdés).
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják,
akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
projekttársaság időközben megszűnt.
M/2.
legalább 1 fő a teljesítésbe bevonásra kerülő műszaki szakemberrel, aki:
a végzettség terén:
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3.
rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti,
azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
és
a szakmai gyakorlat terén:
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3.
rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal
egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az M/1 és M/2 előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 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 ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra 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 követelményben elvárt szaktudás, illetve
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
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Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér. Kötbéralap a nettó vállalási ár, mértéke naponként 2%,
de maximum 30%.
Meghiúsulási kötbér: Kötbéralap a nettó vállalási ár, mértéke 30%.
A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó ellenszolgáltatás 5%-a mértékű
jótállási biztosíték.
Jótállás: 60 hónap, a sikeres műszak átadás-átvételtől számítva
Előleg visszafizetési biztosíték:
A szerződés elszámolható összegének 5%-a és az igényelt előleg különbözete mértékének
megfelelő mértékben
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlattevő 1 db előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az
alábbiak szerint:
Ajánlattevő a szerződés aláírását követően legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő
összegű előlegszámla benyújtására jogosult. Kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
szabályai irányadóak. Az előlegszámla a 3 részszámlában, egyenlő részletekben kerül
elszámolásra, illetve levonásra
Az ajánlattevő árazott költségvetése szerint megvalósított tételekkel arányos 1. részszámla a
30%-os teljesítést követően nyújtható be. A részszámla a teljes ajánlati ár 30%-a.. A 2.
részszámla 50%-os teljesítés követően nyújtható be. A részszámla a teljes ajánlati ár 20%-a. A 3.
részszámla 70%-os teljesítés követően nyújtható be. A részszámla a teljes ajánlati ár 20%-a.
A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki és a teljes ajánlati ár
30%-a.
Az ellenérték megfizetésére Ajánlatkérő által kiállított (műszaki ellenőri igazolással
alátámasztott) rész- és teljesítésigazolás alapján Ajánlattevő részéről benyújtott számla alapján
kerül sor, a rész- és végszámla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel,
átutalással.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. A
részteljesítés igazolásokat a munka 30%-os, 50%-os és 70%-os készültségi fokának igazolt
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teljesítését követően, a teljesítésigazolást Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követően állítja ki.
A szerződés szerinti kifizetések a Kbt. 135. § (1) - (3), (6), (9) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.)
Kormányrendelet 32/A. §-ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek
megfelelően történnek.
A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.
§ rendelkezéseire.
A kifizetésre a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
szabályozottak szerint utófinanszírozással kerül sor, azaz a számlákat teljes egészében
közvetlenül és kizárólag Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi
projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
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
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
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
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
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: 2017/09/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/09/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda
2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt
személyek, a Kbt. 68. § (1); (4) bekezdésében foglaltak szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: 1. és 3. bírálati szempont (Egyösszegű ajánlati ár, Az aszfalt szállítása során
keletkező környezetterhelési érték (összesített CO érték)
Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147.
számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.ba) pontja), azaz a
pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem (legalacsonyabb
ajánlati ár, illetve legalacsonyabb környezetterhelési érték) megkapja a lehetséges maximális
pontszámot a 10 pontot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez
viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap, az alábbi képlet
szerint:
P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax - Pmin) + Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlattevők az ajánlati árra vonatkozó megajánlásaikat nettó Ft-ban kötelesek meghatározni.
A környezetterhelési értéket (összesített CO érték g-ban) a környezetterhelés minimalizálása
érdekében tette elbírálási szemponttá ajánlatkérő.
2. bírálati szempont (A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata (hónap))
Ajánlatkérő a jelen szempont egyenes arányosítást alkalmaz (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi
147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.bb. pontja), az
alábbiak szerint:
- a 0 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 60 vagy annál magasabb hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 10 pontot kap;
- a 0 és a 60 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint
kerül meghatározásra.
P = Avizsgált/Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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Az így részszempontonként kiszámított pontszámok az egyes részszempontokhoz tartozó
súlyszámokkal részszempontonként megszorzásra, majd összeadásra kerülnek és az így legtöbb
pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlatot tevő
ajánlattevőnek. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat a legkedvezőbb,
amelyiknek a magasabb súlyszám értékkel rendelkező értékelési szempontja a legelőnyösebb
Ajánlatkérő a számítás során három tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai
szerint
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket,
hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja
Fentiek alapján ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésre
figyelemmel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését
ahhoz a feltételhez köti, hogy ajánlatkérő részére a támogatást legalább az igényelt mértékben
megítélik, és arról őt írásban értesítik.
1. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként szakmai ajánlatot kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát az eljárásban és a megvalósítás során
jelentőséggel bírónak tekinti! A szakmai ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie
a közbeszerzési dokumentumok szakmai ajánlatra vonatkozó valamennyi előírásának és a
közbeszerzési műszaki leírásban szereplő valamennyi vonatkozó megrendelői
követelményének. Semmiképpen nem tekinthető jelentéktelennek vagy részletkérdésnek a
szakmai ajánlat olyan hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket a felhívás vagy
dokumentáció a szakmai ajánlattal összefüggésben előír!
A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!
A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részekből kell állnia, és ezeket a részeket az
ajánlatban egymás után kell elhelyezni.
I. Összesített CO érték táblázat kitöltve, az azt alátámasztó dokumentumokkal (útvonalterv,
forgalmi engedély) együtt
II. Árazott költségvetés
III. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata (év) - Önéletrajz
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség
figyelembevételével adják meg.
A szakmai ajánlat elkészítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
2. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos formai követelmények:
a) az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat cégszerűen aláírt formában kell benyújtani;
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b) a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során előírt dokumentumok - a Kbt.
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével - egyszerű másolatban is benyújthatók;
c) az ajánlatban valamennyi információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni. Az
információt nem tartalmazó oldalak számozása nem kötelező, de lehetséges;
d) az ajánlat elején - az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékének
megfelelő - tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
e) az ajánlatot összefűzve, egy, eredeti papír alapú példányban és egy, a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, zárt csomagolásban kérjük
benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget: „Tatabánya, Üveggyári út 2.
ütemének kivitelezése” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel”;
f) a dokumentáció részét képező nyilatkozatminták az ajánlat elkészítésének megkönnyítését
szolgálják, az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevők által készített azonos adattartalmú, de
eltérő megfogalmazású nyilatkozatokat is.
2. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy magyar nyelvű hiteles fordítást
vagy az ajánlattevő által készített szó szerinti fordítást, és a fordítás szó szerinti
megfelelőségéért való felelősségvállalást (felelős fordítás) tartalmazó cégszerűen aláírt
ajánlattevői nyilatkozatot kell mellékelni.
3. Amennyiben az ajánlatok kézbesítése nem személyesen, hanem postán, illetve futárral
történik, úgy az ajánlattevő kiemelt kockázata, hogy az ajánlat határidőre az ajánlatok
benyújtásának helyére kerüljön. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően az ajánlatok
beadására kijelölt helyre kerül. Az ajánlatok benyújthatók az ajánlattételi határidő lejártáig,
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-12.30 óráig, az ajánlattételi
határidő lejárta napján az ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés kockázatát az ajánlattevő
viseli.
4. Eredményhirdetés: a Kbt. 79. § -ának alkalmazásával, Szerződéskötés a Kbt. 131. § (6)
bekezdés szerint
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás dokumentumait
a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, - előzetes regisztrációt követően korlátlanul, teljeskörűen, és térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a
http://www.hidasesszucs.hu/cikk/kozbeszerzes/ címen. Az ajánlatkérő előírja, hogy a
közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikusan el kell érnie.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra. A hiányok pótlása csak
arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a
jogszabályok előírásainak.
a) 7. Az ajánlatban az előzőekben említetteken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük
csatolni:
a) a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot, amelyben ajánlattevő feltünteti 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat;
b) amennyiben az ajánlattevő a III.2.2. vagy III.2.3. pontokban foglalt alkalmassági
követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében tett nyilatkozatát
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c) a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan, a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel eredeti példányban;
d) a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az
ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e;
e) a Kbt. 66. § (6) a) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkozatát, amelyben megjelölésre
kerül(nek) a közbeszerzésnek azon a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
f) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót;
g) A kitöltött, árazott költségvetés, cégszerűen aláírva; melyet kérünk az ajánlat elektronikus
példányában szerkeszthető excel formátumban is elhelyezni,
h) az ajánlatot aláíró illetve nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személyek aláírási
címpéldányát, vagy jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
i) a cégjegyzésre nem jogosult személy nyilatkozattétele esetén a cégjegyzésre jogosult által
cégszerűen aláírt, a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást;
j) az ajánlattevő nyilatkozatát folyamatban lévő a változásbejegyzési eljárásról, illetve az egyes
gazdasági szereplők tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által kibocsátott tértivevényt;
11. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésre történő egyidejű
hivatkozással felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek
a szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági
feltételeket, és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza
meg.
12. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
13. Az ajánlatérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem határoz meg a szerződés teljesítésére
vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző
feltételeket a Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján.
14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15. Ajánlati kötöttség 60 nap. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a
figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére.
16. A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés
követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a
kötbér egy kárátalány a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll.
Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában és
a Kbt. 63. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.
17. Ajánlatkérő - az arra vonatkozó feltételek teljesülése esetén - a Kbt. 98. § (3) bekezdése
szerinti tárgyalásos eljárást alkalmazhat. Ajánlatkérő ezt a körülményt a becsült érték
meghatározása során figyelembe vette. A lehetséges további építési beruházás(ok) tárgya és
azok beszerzésének feltételei: lehetséges további építési beruházások lehetnek a jelen
közbeszerzési eljárás tárgyával részben vagy egészben azonos tárgyú építési beruházások,
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melyeknek a beszerzési (alkalmassági, szerződéses és pénzügyi) feltételei azonosak a jelen
közbeszerzési eljárás beszerzési feltételeivel, valamint a jelen eljárás lefolytatásakor azok
pontosan nem ismertek, azonban a jelen eljárásban beszerzett beruházás teljeskörű
funkcionalitásának biztosításához nélkülözhetetlenek.
18. Ajánlatkérő a jelen eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
19. Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű szakmai
építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik 50 millió Ft/kár és 150 millió Ft/év összegű teljes
körű szakmai építési-szerelési felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől
való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második
legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy
nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában az előírt mértékű felelősségbiztosítással
rendelkezni fog.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt 117. § szerinti saját beszerzési
szabályok szerint jár el, amelyek az alábbiak:
a) Ajánlatkérő - bár a beszerzés becsült értéke a 700 millió forintot nem éri el - az eljárás
megindítását a Közbeszerzési Értesítőben közzétett hirdetmény megjelentetésével
kezdeményezi,
b) az eljárásban a Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdésének alkalmazására nem krül sor, így ajánlatkérő
összefoglaló tájékoztatást nem tetet közzé, továbbá három gazdasági szereplőnek sem küldi
meg közvetlenül az eljárást megindító felhívást,
c) a kiegészítő tájékoztatáskérés és annak megválaszolása során a Kbt. 114. § (6) bekezdése
szerint történik,
d) az előzetes vitarendezésre a Kbt. 80. § alkalmazandó,
e) az ajánlatok hiánypótlására, a felvilágosítás- és indokoláskérésre, továbbá a számítási hiba
javítására a Kbt. 70-71. §alkalmazandó,
f) a bírálat a Kbt. 69-70, § szerint történik, figyelemmel a felhívásban meghatározott
szempontokra
g) az ajánlatok érvénytelenségi szabályaira a Kbt. 73-74. §, az eljárás eredménytelenségére a
Kbt. 75. §, a nyertes kiválasztására a Kbt. 76.-78 § kerül alkalmazásra, figyelemmel a jelen
felhívásban foglaltakra is. Az eljárásban hozott döntésekről ajánlatkérő a Kbt. 79. § alapján
tájékoztatja ajánlattevőket.
h) az eljárás alapján megkötendő szerződésre a Kbt. XX. fejezetének rendelkezései
alkalmazandóak
i) A kapcsolattartásra a Kbt. 41. § irányadó azzal, hogy a (4) bekezdés NEM alkalmazandó.
j) Alkalmazandó a Kbt. 44. §., az eljárás dokumentálása a Kbt. 46-48. § szerint történik.
21. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem lehetséges.
22. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A megvalósítás során elvégzendő feladatok, a
kivitelezendő mű egységes egészet alkot, az sem fizikailag sem jogilag nem osztható részekre.
A földmű, a pályaszerkezet és a forgalomtechnikai jelek együtt alkotják az utat, műszakilag
egységet alkotnak. A kivitelezést az építési engedély alapján egy ütemben kell megvalósítani.
Egy ütemű kivitelezés esetén a rétegek különböző kivitelezővel történő megvalósítása
műszakilag megoldhatatlan. Az esetleges fizikai részekre osztás egyrészt veszélyeztetné a
projekt megvalósítását (a korábbi munkanem kivitelezésének esetleges késedelme vagy hibája
késleltetné/veszélyeztetné a későbbi kivitelezési munkákat), másrészt munkaszervezési
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problémákat is felvetne (több vállalkozó közötti munkaterület átadás illetve felügyelet, a
munkák ütemezése). A jogi részekre osztás pedig garanciális problémákat vetne fel mind a
különböző részek vállalkozói között, mind pedig az ajánlatkérő és a vállalkozók között, másrészt
elszámolási problémák is felmerülnének.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/08/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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