
A Képviselő-testület 130/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozatának melléklete 

Ajánlattételi felhívás 

A Kbt. 113. § és 115. § szerinti nyílt eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_955719952 

Postai cím: Árpád u. 176. 

Város: Mezőkovácsháza NUTS-kód: HU331 Postai irányítószám: 5800 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Sóki Zoltán Telefon: +36 707789931 

E-mail: sokizoltan@mezokovacshaza.hu Fax: +36 68381656 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://varos.mezokovacshaza.hu/ 
A felhasználói oldal címe: (URL) https://varos.mezokovacshaza.hu/ 

I.2) Közös közbeszerzés 

� A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
� Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
� 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) Az ajánlatkérő típusa 

� Központi szintű 
X Regionális/helyi szintű 
� Közjogi szervezet 

� Közszolgáltató 
� Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 
� Egyéb: 

I.4) 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 
� Oktatás 
� Egyéb tevékenység: 

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

� Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
� Villamos energia 

� Vasúti szolgáltatások 
� Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 



� Földgáz és kőolaj kitermelése 
� Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
� Víz 
� Postai szolgáltatások 

� Kikötői tevékenységek 
� Repülőtéri tevékenységek 
� Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa: X Építési beruházás � Árubeszerzés � Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) Fő CPV-kód: 45233162-2 - Kerékpárút építése Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés tárgya: „Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” – TOP 3.3.1 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) 

2655 méter hosszban új kerékpárút építés változó szélességgel és kialakítással. 
22+2 férőhelyes parkolóhely létesítés, buszmegálló áthelyezés, meglévő parkolók átépítése, járdakapcsolatok kialakítása, közúti 
jelzőtáblák kihelyezése és burkolatjel festések. 

A mennyiségek részletezését a műszaki leírás tartalmazza. 

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

Időtartam hónapban: vagy napban: 240 vagy a teljesítés határideje: 

II.1.6) A teljesítés helye: 
Mezőkovácsháza közigazgatási területe 

II.1.7) Részekre bontás 
� Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók 12 

� 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:  
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési 
eljárásban a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján nem teszi lehetővé a részajánlat tételt tekintettel arra, hogy a 
közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi. A részteljesítés biztosítása a 
gazdasági racionalitással ellentétes volna, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat feltehetően drágítaná, a 
szerződéses ellenértéket jelentősen megnövelné.  

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: „Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” – TOP 
3.3.12 

Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok):2 
Fő CPV-kód:1 45233162-2 - Kerékpárút építése Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: 1 HU332 A teljesítés helye: Mezőkovácsháza közigazgatási területe 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 



2655 méter hosszban új kerékpárút építés változó szélességgel és kialakítással. 
22+2 férőhelyes parkolóhely létesítés, buszmegálló áthelyezés, meglévő parkolók átépítése, járdakapcsolatok kialakítása, közúti 
jelzőtáblák kihelyezése és burkolatjel festések. 

A mennyiségek részletezését a műszaki leírás tartalmazza. 

II.2.5) Értékelési szempontok 
� Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont  

Megnevezés: Jótállás (hónap) (min. 36, maximum 72 hónap) / Súlyszám: 101 2 20 

Megnevezés: Az M/1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont útépítési szakember (MV-KÉ felelős műszaki vezető) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több) / Súlyszám: 201 2 20 
� Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 
X Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7021 

II.2.6) Becsült érték: 2 
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: [ ] vagy napban: [240] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható � igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) � igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók � igen X nem 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 X igen � nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 számú projekt 

II.2.13) További információ 

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 olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, 
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) 
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett 
nyilatkozatával. 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő (illetve alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő esetében az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) felel. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában – az EKR rendszerben 
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában 
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  

Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő 
változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az 
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi 
továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a 
gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az 
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi 
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 

Figyelem! Az alkalmassági követelményekre vonatkozó Igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdése 
irányadó. 

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint lehetséges. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység 
végzésére vonatkozó alkalmasság előírására nem kerül sor. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

� Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

M/1. Ajánlattevő az Alkr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján, 
mutassa be a felhívás feladását megelőző legfeljebb 8 éven 
(96 hónapon) teljesített (legfeljebb 11 éven belül 
megkezdett, és a vizsgált időszakban befejezett), a 
közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési 
beruházásait az Alkr. 23. § szerinti módon. Az igazolásnak 
tartalmaznia kell legalább: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, kapcsolattartó 
nevét, elérhetőségét, 

- teljesítés helyét, 

- az építési beruházás mennyiségét; 

- a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

M/1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), 
amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldését 
megelőző legfeljebb 11 éven belül megkezdett, és legfeljebb 8 
éven (96 hónapon) belül befejezett, az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített alábbi 
referenciamunkával: 
- legalább összesen 1,9 km hosszú kerékpárút és/vagy út 
építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával. 
 
A fenti referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 8 évben 
teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétellel lezárult és a 
sikeres műszaki átadás- átvétel erre az időszakra esik. 
 
M/2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), 



minimumkövetelmény szerinti tartalommal, 

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - 
legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön 
feltüntetve a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját), 
valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Alkr. 22. § (5) bek. 
21/A. § és a Kbt. 140. § (9) bek. előírásaira. 

 

M/2.) Az Alkr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján 
ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó annak a 
szakembernek a megnevezése, végzettsége, képzettsége, 
szakmai tapasztalatának ismertetése, akit be kíván vonni a 
teljesítésbe; 

Ajánlattevőnek már az ajánlatban csatolnia kell az 
alábbiakat: 

- A megajánlott szakember által aláírt szakmai 
önéletrajzot. (A szakmai gyakorlatot ÉV/HÓ bontásban 
tól-ig időpont szerint szükséges megadni, a szakmai 
gyakorlatot az alábbi információk alapján kell megadni: a 
szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai 
tevékenységek rövid ismertetése) 

Ajánlattevőnek a Kbt. 69.§ (4) szerinti esetben csatolnia 
kell az alábbiakat: 

Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal nem rendelkezik, úgy ajánlattevőnek 
csatolnia kell: 

- a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű 
másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű másolata) 

- a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. 

Amennyiben a szakember az előírt felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkezik, úgy ajánlattevőnek csatolnia 
kell 

-A szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű 
másolatainak csatolása (felelős műszaki vezetői 
jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata) - 
amennyiben a felelős műszaki vezetők tekintetében az 
adott szakember nem ellenőrizhető az elérhető 
nyilvántartáson keresztül. 

-A szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, 
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése 
szerinti felhívására köteles benyújtani. 

A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) bekezdése 
szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 
vagy személy kapacitására támaszkodva is 

amennyiben nem rendelkezik: 
1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-KÉ szakterületen felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ilyen jogosultság 
hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és okleveles építész, vagy építőmérnök esetében 
3 év, építészmérnök, vagy építőmérnök esetében 4 év szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. 
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 
meghatározásra, ennek indokolása: 2 



megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni 
az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek 
igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján Kbt. végrehajtási 
rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok 
végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására 
vonatkozó követelmény, teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más 
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan 
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon 
részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség 
van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – 
biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás érvényesülését a teljesítésben. 

A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint 
egyszerű másolati formában nyújtandók be.  

Az Alkr. 24.§ (2) bekezdése esetében ha a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés 
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a 
megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) 
bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása 
helyett. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai: 2 

1. Késedelmi kötbér 

mértéke az eredménytelen teljesítési határidőtől számítva naptári naponta a nettó vállalkozói díj nettó 0,5%-a, de nem haladhatja 
meg a nettó vállalkozói díj 20 %-át. Ezen kötbérmaximum elérése esetén Ajánlatkérő meghiúsultnak tekintheti a szerződést és 
élhet a felmondás, vagy elállás lehetőségével. 

2. Meghiúsulási kötbér 

mértéke a nettó vállalkozási díj 25 %-a. 

A Ptk 6:186. § (1) szerint a nyertes ajánlattevő helytállása, illetve kötbérfizetési kötelezettsége arra az esetre vonatkozik, ha olyan 
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

3. Jótállás  

Ajánlattevőnek minimum 36 hónap jótállást kell vállalnia. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás- átvétel időpontja. 
A jótállás értékelési szempont. 

4. Jótállási biztosíték 

Nyertes AT a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a teljes ÁFA nélkül 
számított szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani az AK-nek a Kbt. 134. § (6) bek. b) 
pontja alapján.  

A kötbérrel és jótállással kapcsolatos további részletrendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza. 

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

A beruházás fedezete: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 azonosítószámú projekt tám. szerződése alapján utófinanszírozással 
kerül kiegyenlítésre. A vállalk. szerz. egyösszegű (átalányáras) típusú. Ajánlatkérő (AK) tartalékkeretet nem kíván a 
szerződésbe foglalni. Az ajánlattétel, a szerz. és a kifizetések pénzneme: HUF. Kifizetés a Ptk. 6:130.§, a Kbt.135.§ (1)-(3),(6)-
(7) bek., vmint a 322/2015.(X.30.) Korm. r. szerint. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.6:155.§-a az irányadó. 



AK a Kbt. 135. § (7) és (8) bek-ben foglaltaknak megfelelően a szerz. nettó ellenértéke 30 %-ának megfelelő összegű előleget 
biztosít. AK nem kér előleg-visszafizetési biztosítékot. 

Nyertes AT egy előlegszámlát és három részszámlát nyújthat be a műszaki teljesítés 25, 50 és 75 % -ánál, a végszámlát a 100 
% -os teljesítésnél. Az előleg a négy számlában egyenlő arányban kerül elszámolásra. A részletes fizetési feltételeket a 
szerződéstervezet tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X Nyílt eljárás 
� Gyorsított eljárás 

Indokolás: 
� Meghívásos eljárás 

� Gyorsított eljárás 
Indokolás: 

� Tárgyalásos eljárás 
� Gyorsított eljárás 

Indokolás: 
� Versenypárbeszéd 
� Innovációs partnerség 

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: 2 [ ] 

� 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: 

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 
� Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi határidő 
Dátum: 2019/05/… Helyi idő: 16:00 

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU1 

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:(ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 



Mikortól indul az ajánlati kötöttség: [ ] 

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2019/05/… Helyi idő: 18:00 

V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1) Az ajánlati biztosíték 

� Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

V.2) További információk: 2 

1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0-10. Értékelés módszere: 1. 
részszempontnál (nettó ajánlati ár) fordított arányosítás, 2. (jótállás) és 3. részszempontnál (M/2. alk. min. követelmény 
szerinti szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás. 

2. Ajánlatkérő (AK) dokumentációt készített, amely tartalmazza: műszaki leírást, teljesítéssel kapcsolatos min. 
követelményeket, iratmintákat, szerződéstervezetet. Közbesz. dokumentumok Kbt. 50. § (2) bek. c) pont szerinti elektronikus 
elérhetősége: https://ekr.gov.hu. 

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell: felolvasólap; Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat; Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat 
(nemleges tartalom esetén is); folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (ha nincs ilyen folyamatban, 
nemleges nyilatkozatot is); közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők (AT) megállapodása; cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldánya v. aláírás-mintája (meghatalmazottesetén meghatalmazás is); adott esetben üzleti titokra 
vonatkozó nyil. A Kbt. 66.§ (4) bek. szerint AT az EKR regisztrációkor nyilatkozik. 

4. AT ajánlata részeként köteles benyújtani a közbesz. dok. részeként kiadott árazatlan költségvetéseket hiánytalanul kitöltve 
és cégszerűen aláírva, szerkeszthető excel formátumban is. 

5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásávalkapcsolatban felmerülő összes költséget AT köteles viselni. 

6. AK projekttársaság létrehozását nem írja elő, és nem is teszi lehetővé. 

7. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet 
nyújtson, és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. AK által az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 
felelősségbiztosítás: legalább 25.000.000,-Ft/kár és legalább 100.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) 
felelősségbiztosítási szerződés. Abban az esetben, amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az 
előírt felelősségbiztosítással, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, mely esetben AK a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül 
okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. 

8. A Kbt. 73.§ (5) bek. szerinti tájékoztatást AK a dokumentációban adja meg. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66.§ (1) bek. és 
a 138.§ (1) bek-ben foglaltakra. 

9. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§-a és a 114.§ (6) bek. szerint. 

10. A Kbt. 71.§ (6) bek. szerint AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az 
újabb hiánypótlás. 

11. Irányadó jog a magyar; irányadó idő: CET. 

12. AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját. 

13. Az ajánlatok benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu. Az ajánlatok felbontását az EKR végzi. A Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti 
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan AT-k részére elérhetővé teszi. 

14. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. 

15. Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben, és a tárgyi elj. közbesz. 
dokumentumainak az onnan való letöltése. A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az 
érdeklődő gazd. szereplő a közbesz. dokumentumokatletöltötte és megismerte. 

16. Többváltozatú ajánlat nem tehető. AK a Kbt. 114.§ (11) bekezdését nem alkalmazza. 

17. Ajánlatkérő a beruházás megvalósulásának helyén - nem konzultációs -, helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárás 
időpontja: 2019. május … 14:00 óra.  

Találkozás helyszíne: beruházás helyszíne. 

18. A szerződés hatálybalépésének feltétele a jogerős építési engedély és a közlekedésbiztonsági audit megléte. 



19. Eljáró FAKSZ: dr. Dimák Attila Csaba (lajstromszám: 00640) 

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: (2019/05/…/) 

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 


