A Képviselő-testület 11/2022. (I. 12.) sz. kt. határozatának melléklete
2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
1
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

Postai cím:Árpád u. 176.
Város: Mezőkovácsháza

NUTS-kód:HU331

Nemzeti
azonosítószám:EKRSZ_95
5719952
Postai irányítószám:
5800

Kapcsolattartó személy: Sóki Zoltán
E-mail:sokizoltan@mezokovacshaza.hu
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)https://varos.mezokovacshaza.hu/
A felhasználói oldal címe: (URL)https://varos.mezokovacshaza.hu/

Ország: Magyarország
Telefon:+36 707789931
Fax:+36 68381656

I.2) Közös közbeszerzés
□ A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
o Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
o 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
o A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő
címen: (URL)
o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető
el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
o a fent említett cím
o másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
□ elektronikus úton: (URL)
o a fent említett címre
o a következő címre: (adjon meg másik címet)

1 Megállapította: 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelet 6. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2020. VII. 1-től.

□ 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) 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
□ 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 autóbuszszolgáltatások
□ Kikötői tevékenységek
□ Repülőtéri tevékenységek
□ Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Hivatkozási szám:2
II.1.1) Elnevezés:Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. és
II. ütem-2021
12
II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 Kiegészítő CPV-kód:
[ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás o Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi
hálózatának fejlesztése I. és II. ütem
2
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
X Részajánlat tételére lehetőség van.
12
Ajánlatok benyújthatók X valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o 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:
o Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése1
II.2.1) Elnevezés:2

Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I.

ütem
2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
1
12
Fő CPV-kód: 45233162-2 - Kerékpárút építése Kiegészítő CPV-kód:
[ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:

Rész száma

– 1. rész

1
NUTS-kód: 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)
Vállalkozási szerződés keretében Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem, különös
tekintettel az alábbiakra:
Első szakasz: Reformátuskovácsháza Táncsics Mihály utca (Mikes Kelemen utca – Kodály Zoltán utca között)
0+000 – 0+945 szelvények között: A meglévő burkolaton kerékpáros nyom piktogramok kerülnek felfestésre
25m-ként. A burkolat teljes szélességű felújítása nem szükséges. A kerékpáros nyom vonalában a kátyúzást el
kell végezni. Hossza: 945m
Második szakasz: Reformátuskovácsháza Táncsics Mihály utcában a kerékpáros nyom folytatásában az
Orosházi útig 0+945 – 1+465,92 szelvényig kétirányú önálló nyomvonal-vezetésű kerékpárút épül kétoldali kerti
szegély megtámasztással 2,3m szélességgel. A 39 szám előtt 10 férőhelyes kerékpártámasz építendő U alakú
támaszokkal. A burkolat rétegrendje a kerékpárútéval azonos. Hossza: 520,92m
Harmadik szakasz: Új kerékpárforgalmi létesítmény egyesített gyalog és kerékpárút épül Táncsics Mihály utca
folytatásaként az Orosházi út – Vásárhelyi Sándor utca – Árpád utca Arany János útcsatlakozásig az 1+465,92
– 2+939,08 szelvények között 2,75m szélességgel a meglévő járda nyomvonalán annak teljes elbontásával és
kiszélesítésével egyesített gyalog és kerékpárútként kialakítva. Hossza: 1475,0 m
Negyedik szakasz (Bethlen Gábor utca): Az útburkolat két oldalán nyitott kerékpársáv kerül felfestésre A
szükséges burkolatjavításokat el kell végezni. A burkolati jelet ép felületre kell felfesteni. A meglévő burkolat
szélessége 5,5m, melyre 1,25 – 1,25m szélességű fehér színű oldószeres szaggatott burkolatjel festendő fel.
Hossza: 594,52m
Pályaszerkezetek:
Kedvezőtlen talajadottságok miatt a nyomvonal teljes hosszán geotextíliát terveztünk a burkolatalap alá a
kialakított tükörszintre.
A méretezett fagyvédő réteg vastagsága, a járdaburkolatok kivételével egységesen 20,0 cm. Járdaburkolat
fagyvédő rétegének vastagsága 10,0 cm.

A beruházás részben engedélyköteles beruházás.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás (kiviteli
tervdokumentáció ill. árazatlan költségvetés) tartalmazzák, a fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
II.2.5) Értékelési szempontok
o Az alábbi értékelési szempontok
□ Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
Jótállás többlet-időtartama (minimum 0 hónap maximum 24 hónap,egész hónapban) – súlyszám: 10
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 4 fő, főben) – súlyszám: 5
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap,egész hónapban) –
súlyszám: 15

o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 20
21
o Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) – súlyszám: 70
2
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: [ ] vagy napban: [210]
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A meghosszabbítás leírása:
A szerződés meghosszabbítható o igen o nem
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
2
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen o nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók o igen o 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 o igen o nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006
II.2.13) További információ
II.2) A közbeszerzés ismertetése1
II.2.1) Elnevezés:2

Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II.

Rész száma –

2. rész

ütem
2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
1
12
Fő CPV-kód: 45233162-2 - Kerékpárút építése Kiegészítő CPV-kód:
[ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
1
NUTS-kód: 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)
6. szakasz: A 4434. jelű úton való útátvezetést követően egyesített gyalog és kerékpárút kerül kialakításra 2,55
m engedélyezett szélességig. A 6. szakasz hossza 116,96 m
7. szakasz: Kétoldali kerékpársáv építendő az út szélesítésével oly módon, hogy a burkolat szélessége 8 m
legyen. A szélesítés 6m-ről kétoldalra történik. P14 férőhelyes és P12 férőhelyes párhuzamos felállású
személygépkocsi várakozóhely alakítható ki, P6 férőhelyes új parkoló épül párhuzamos felállással, P4
férőhelyes parkoló jelölhető ki a meglévő burkolaton a terveken jelzett helyeken.
A Kutas éri csatorna átvezetésnél az út mindkét oldalában 12-12 m hosszban acélszalag korlát építését
irányoztuk elő.

A kerékpársáv kerékpárútként folytatódik 2 m szélességgel a temető előtti aszfaltos burkolatig. Két férőhelyes
mozgáskorlátozott ill. további 7 férőhelyes merőleges parkoló festhető fel. 7. szakasz hossza: 932,51m
8. szakasz: A kétoldali kerékpársáv folytatásaként önálló nyomvonalon halad tovább a kerékpárút a korábban
engedélyezett 2 m szélességgel kerti szegély megtámasztással. A parkolón átvezetett kerékpárforgalmi
létesítmény kerékpáros nyom.
A külterületi kerékpárútként folytatódó nyomvonal 2,24 m széles. A nyomvonalba eső fákat ki kell vágni. A
tervezett kerékpárút és a meglévő út közötti szikkasztó árkokat profilozni szükséges. A két oldalon fel kell
festeni a 12-12 cm széles optikai vezető sávot tartós burkolati jellel.
Ugyancsak tartós jelet kell festeni az állami út átvezetésnél valamint a kerékpársávban.
A 8. szakasz hossza: 641,77 m
A kisebb forgalmú utcákban nyitott kerékpársáv és kerékpáros nyom valósulna meg. Itt kizárólag burkolatjel
festés létesül az alábbiak szerint:
9. szakasz: Nyitott kerékpársáv létesül fehér oldószeres felfestéssel 1,25 – 1,25 m szélességgel és a szükséges
jelzőtáblák kiépítésével. A 9. szakasz hossza: 395,54 m
10 szakasz: Ugyancsak nyitott kerékpársáv létesül fehér oldószeres felfestéssel 1,25 – 1,25 m szélességgel és a
szükséges jelzőtáblák kiépítésével. A 10 szakasz hossza: 129,2 m
11. szakasz: Ezen a nyomvonalon kétoldalt kerékpáros nyom kerül felfestésre 50 m-ként. A 11. szakasz hossza:
224,42 m
Pályaszerkezetek:
Kedvezőtlen talajadottságok miatt a nyomvonal teljes hosszán geotextíliát terveztünk a burkolatalap alá a
kialakított tükörszintre.
A méretezett fagyvédő réteg vastagsága, a járdaburkolatok kivételével egységesen 20,0 cm. Járdaburkolat
fagyvédő rétegének vastagsága 10,0 cm.
A beruházás részben engedélyköteles beruházás.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás (kiviteli
tervdokumentáció ill. árazatlan költségvetés) tartalmazzák, a fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
II.2.5) Értékelési szempontok
o Az alábbi értékelési szempontok
□ Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
Jótállás többlet-időtartama (minimum 0 hónap maximum 24 hónap, egész hónapban) – súlyszám: 10
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása ((minimum 0 fő, maximum 4 fő, főben)) – súlyszám: 5
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (minimum 0 hónap maximum 36 hónap, egész hónapban) –
súlyszám: 15
o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 20
21
o Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:

Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) – súlyszám: 70
2
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: [ ] vagy napban: [30210]
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható o igen o 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
2
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen o nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók o igen o 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 o igen o nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007
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, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k), m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés
alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k), és m)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben
található űrlap kitöltése útján tett nyilatkozat szerint kell igazolnia. Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt.
67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k), és m) pontja szerinti kizáró
okok. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. 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 igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra

vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevőnek az EKR
rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről (nemleges
nyilatkozat is szükséges). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 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 Kbt. 64. §-a szerinti lehetséges az öntisztázás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság2
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: o Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság2
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
feladását megelőző 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását
éven
belül
megkezdett
legjelentősebb
építési megelőző 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül
beruházásainak
ismertetését
az
alkalmassági megkezdett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt),
az 1. rész esetében legalább összesen 1400 méter hosszú
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal az alábbiak szerint: - a teljesítés ideje (kezdő kerékpárút és/vagy út építésére és/vagy felújítására
és befejező időpontja; év, hónap; nap), - a szerződést
vonatkozó referenciával.
kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és a 2. rész esetében legalább összesen 1300 méter hosszú
elérhetősége), - az építési beruházás tárgya, valamint kerékpárút és/vagy út építésére és/vagy felújítására
mennyisége, - a teljesítés helye, - nyilatkozni kell arról, vonatkozó referenciával.
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt. [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont;
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) Az M/1. alkalmassági minimumkövetelmény több, de
pont és 23. §] A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ legfeljebb 3db referenciával igazolható. Ugyanaz a
alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles referencia mindkét részben bemutatható.
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen aminőség-ellenőrzésért
felelősöknek - a megnevezését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe és
a) amennyiben a szakember rendelkezik a266/2013. (VII.
11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal,
nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról; a
névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar
Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki
Kamara (http://mmk.hu/)elektronikus névjegyzékében;
b) amennyiben a szakember nem rendelkezik a 266/2013.
(VII.
11.)
Korm.
rendeletben
meghatározott
jogosultsággal, külön csatolandó a végzettséget igazoló
okiratok másolata, a szakember saját kezűleg aláírt
önéletrajza olyan formában
és tartalommal, hogy abból az előírt alkalmassági
követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen
[a szakmai gyakorlati időt az önéletrajzban a kezdő és
végdátum legalább hónap pontossággal történő
bemutatásával szükséges igazolni, Ajánlatkérő a

M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan
mindkét részben, amennyiben nem rendelkezik
a) a feladat ellátásához a 266/2013 (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. mellékletében meghatározott, VI. Szakma 3.
rész szerinti, „MV-KÉ” kategóriás felelős műszaki
vezetői
jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő
vagy származási országban az a) alpont szerinti
jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező
szakemberrel, vagy
c) amennyiben a szakember nem szerepel a
nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az

párhuzamos
tapasztalatokat
csak
egyszer
veszi
figyelembe]; továbbá
c) csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt
rendelkezésére állási nyilatkozata. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (2) bekezdésére.

„MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez
szükséges
névjegyzékbe
vételi
követelményként
előírt
képesítési
minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel
nem rendelkezik.
Ajánlatkérő a névjegyzékbe vételi követelményként előírt
képesítési
minimumkövetelménnyel
egyenértékű
végzettséget
elfogadja
Az
M.2.
alkalmassági
minimumkövetelmény
igazolására
megjelölt
szakembernek legkésőbb a szerződés hatályba lépése
időpontjában rendelkeznie kell „MV-KÉ” kategóriás
felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti
jogosultságnak a szerződés hatálybalépése időpontjában
fennálló
hiánya
a
szerződéskötéstől
történő
visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján.
A részek között megengedett az átfedés.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
2
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:2
Késedelmi kötbér: mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta, minden
megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani/elállni, mely okán nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Meghiúsulási
kötbér: mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25%.
Jótállás: minimum 60 hónap, A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás- átvétel időpontja. A jótállás
értékelési szempont.
Jótállási biztosíték: mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5%-a
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentummellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 30% előleget biztosít. Előleg visszafizetési
biztosíték nyújtása nem szükséges. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában egyenlő arányban kerül
elszámolásra. Nyertes Ajánlattevő a Műszaki ellenőr által igazolt 15%, 35%, 60%, 80 % és 100%-os műszaki
készültség (sikeres műszaki átadás-átvétel) esetén nyújthatja be részszámláját illetve végszámláját. A számlák
kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdésben, - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele
esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ai,és 30-31. §-a szerint történik figyelemmel az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra. Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar
forint (HUF). Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. A kifizetés
utófinanszírozással történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a. A
részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem engedélyezi gazdálkodó
szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatás megrendelés 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
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
o Nyílt eljárás
o Nyílt eljárás
□ Gyorsított eljárás
o Meghívásos eljárás
Indokolás:
o Tárgyalásos eljárás
o Meghívásos eljárás
o Versenypárbeszéd
□ Gyorsított eljárás
o Innovációs partnerség
Indokolás:
o Tárgyalásos eljárás
□ Gyorsított eljárás
Indokolás:
o Versenypárbeszéd
o Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
o Keretmegállapodás több ajánlattevővel
2
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ]
□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
□ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentesére irányuló információ
□ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
□ Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
2
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
□ Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
2
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
1
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
4
napja
(részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
1
HU
IV.2.5) 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)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:Az EKR rendelet 15. § alapján az elektronikusan beérkezett
ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később.A Kbt. 68. § (4) bekezdés
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára (Kbt. 68. §
(1b) bekezdés). Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen o

nem

2
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
□ A megrendelés elektronikus úton történik
X Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
XA fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
X Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: a VI.3.9. p) pont szerint
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
X Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 500.000,- Ft, 2. rész: 400.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11733034-15344100
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,
amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalás
esetén az összeget ajánlatkérő számlájára kell utalni, a megjegyzésben: „Kerékpárút – ajánlati biztosíték”
megjelöléssel. Az utalásról/befizetésről az átutalási igazolást is be kell nyújtani az ajánlatban. Egyéb formában történő
nyújtás esetére ajánlatkérő előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
□ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
2
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné
nyilvánítja1
2
Rész száma: [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:2
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:2
1. szempont: fordított arányosítás, 2-4. szempont egyenes arányosítás, részletek a közbeszerzési dokumentációban.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
□ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
□ Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk:
b) A kivitelezés részben építési engedély köteles tevékenység.
c) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel
el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
d) A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő jelen eljárás során az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy
több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
e) Az ajánlattevőnek ajánlatában - csatolnia kell a kitöltött felolvasólapot (a felolvasólap kitöltésen túli módosítása az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti); csatolnia kell a beárazott költségvetést (mind PDF, mind szerkeszthető Excel
formátumban); nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint.
f) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban (adott esetben az ESPD-ben) meg kell
jelölni – a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
g)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem
cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell a gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
h) A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – építés-szerelési
tevékenységre vonatkozó legalább 1. rész esetén 1850 M HUF/év és 205 M HUF/káresemény mértékű, a 2. rész esetén
1080 M HUF/év és 10 M HUF/káresemény mértékű a közbeszerzés tárgyának megfelelő CAR-rendszerű
(összkockázati) építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni; erről ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles.
i) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet bevonásáról. A
vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
j) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontokban: M.1.-M.2.
k) Amennyiben az M.2. pontra megajánlott szakember nem rendelkezik az „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői
jogosultsággal (nem szerepel a nyilvántartásban), a szakembernek legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor
rendelkeznie kell az „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultsággal, ennek elmaradását Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy
a nyertes ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől.
l) Kiegészítés AF VI.3.6. pontjához: A részszempontokhoz tartozó legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintek a Kbt.
77. § (1) szerint:
2. szempont: min 0 hónap - max 24 hónap, 3. szempont: min 0 fő - max 4 fő;4. szempont: min 0 hó - max 36 hó;
m)FAKSZ: dr. Lánchidi Csaba, lajstromszáma: 00605
n) Ajánlatkérő mindkét részben alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
o) AK a Kbt. 114.§ (11) bekezdését alkalmazza.
p) Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít, mivel
támogatásra irányuló támogatási szerződés-módosítási igényt nyújtott be és az ajánlatkérő módosítási kérelem el nem
fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ennek okán ajánlatkérő a
Kbt. 135. § (12) pontja alapján hatályba léptető feltételt épített a szerződésbe.
q) További információk a karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentációban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (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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