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3. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

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 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

AK00197 

Fő út 58. 

Címzett: Zagyva Gabriella 

2351 Alsónémedi 

MAGYARORSZÁG 

Telefon: +36 29337101 

E-mail: zagyva.gabriella@alsonemedi.hu 

Fax: +36 29337250 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: www.alsonemedi.hu 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 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:(URL) https://drive.google.com/drive/folders/0B7-GMUum78R2UEQxVE82dXJkOFE?usp=sharing 

 

 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) 

PERFECTUS Kft. 

Széchenyi tér 35. 

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila 

Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila 

2000 Szentendre 

MAGYARORSZÁG 

Telefon: +36 302010302 / +36209372338 

E-mail: perfectuskft@gmail.com 

Fax: +36 26303678 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikus úton: (URL) 

mailto:zagyva.gabriella@alsonemedi.hu?subject=TED
http://www.alsonemedi.hu/
mailto:perfectuskft@gmail.com?subject=TED
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 a fent említett címre 

x a következő címre: (adjon meg másik címet) 

2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 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 

 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:  
Alsónémedi  

1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége 

2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u. 

szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás 

Hivatkozási 

szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:  

Alsónémedi  

1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége 

2. rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u. 

szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás 
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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 x igen nem 

Ajánlatok benyújthatók x 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:  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  

II.2) A közbeszerzés ismertetése  

II.2.1) Elnevezés:  

Alsónémedi  

1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. 

tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége 

szilárd burkolattal való ellátása és 

vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi 

Adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok támogatása program 

keretében tárgyú építési beruházás 

Rész száma: 1  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU1021 A teljesítés helye: Alsónémedi 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

Alsónémedi  

1. rész: Vásártér u. lakott része, Május 1. tér, Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége 

szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás. 

 

A tervezett lakóutca gazdaságossági és forgalomcsillapítási megfontolások alapján 4,70 m széles burkolattal, kétoldali 

süllyesztett szegéllyel épül. A burkolatszélességet az országos közúthoz csatlakozáskor az útügyi műszaki előírást 

szemmel tartva 5,5 m szélességre terveztük 15 m hosszban. A tervezett pálya jellemzően 2,5 %-os tetőszelvényű. A padka 

esése 5 %, szélessége 1,00 m, melyből a szegély szélessége 0,15 m. Az árok kialakításánál a terület igénybevétel 

minimalizálását figyelembe véve 1:1,5 rézsűvel kialakított szikkasztó árok került kialakításra. 

  

Forgalmi terhelési osztály: „A” nagyon könnyű 

 

Kopórétegek 

Hengerelt aszfalt kopóréteg ( 5 cm AC-11 kopó ) 

Kötőrétegek 

Hengerelt aszfalt kötőréteg  ( 5 cm AC11 kötő ) 

Alaprétegek 

Folytonos szemeoloszlású FZKA 0/20 zúzottkő alapréteg ( 5 cm vtg. ) 

Folytonos szemeoloszlású FZKA 0/55 zúzottkő alapréteg ( 20 cm vtg. ) 

Süllyesztett  szegély: 
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- 15 x 30 x 40 cm előre gyártott betonszegély 

- min. 10 cm vtg. C-12 beton ágyazat 

- 10 cm homokos kavics ágyazat 

 

Vízépítés 

Burkolt árok építése 1:1 hajlású rézsűvel, 40 cm fenékmélységgel, 

előregyártott 400x400x10 mm beton lapburkolatból, 2 méterenként 

hézagolt C16/32-KK betongerenda megtámasztással. Hézagok kitöltése 

cementhabarccsal, földmunkával és a kiszorított föld lerakóhelyre 

szállításával. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 

meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbi értékelési szempontok 

x Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám:  

 

Szempont megnevezése Súlyszám Pontozási módszer 

Jótállási idő naptári hónapokban 

(legalább 36 hónap, az ez alatti 

megajánlás az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi és 

hiánypótlással nem orvosolható, a 

72 hónap feletti megajánlásokat 

ajánlatkérő a 72 hónapos 

megajánlásokkal együtt 

egységesen maximum ponttal 

értékeli 

50 arányosítás: a magasabb érték a kedvezőbb 

 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

x  Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó Ft / Súlyszám: 50 

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: 

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: 100 

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 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 



5 
 

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  igen x nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.13) További információ 

II.2.1) Elnevezés:  

Alsónémedi  

2.rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., 

József Attila u. 

szilárd burkolattal való ellátása és 

vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi 

Adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok támogatása program 

keretében tárgyú építési beruházás 

 

Rész száma: 2  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU1021 A teljesítés helye: Alsónémedi 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

Alsónémedi  

2.rész: Tulipán u., Róna u., Ibolya u., József Attila u. 

szilárd burkolattal való ellátása és vízelvezetésének kiépítése a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok támogatása program keretében tárgyú építési beruházás 

 

A tervezett lakóutca gazdaságossági és forgalomcsillapítási megfontolások alapján 4,70 m széles burkolattal, kétoldali 

süllyesztett szegéllyel épül. A burkolatszélességet az országos közúthoz csatlakozáskor az útügyi műszaki előírást 

szemmel tartva 5,5 m szélességre terveztük 15 m hosszban. A tervezett pálya jellemzően 2,5 %-os tetőszelvényű. A padka 

esése 5 %, szélessége 1,00 m, melyből a szegély szélessége 0,15 m. Az árok kialakításánál a terület igénybevétel 

minimalizálását figyelembe véve 1:1,5 rézsűvel kialakított szikkasztó árok került kialakításra. 

  

Forgalmi terhelési osztály: „A” nagyon könnyű 

 

Kopórétegek 

Hengerelt aszfalt kopóréteg ( 5 cm AC-11 kopó ) 

Kötőrétegek 

Hengerelt aszfalt kötőréteg  ( 5 cm AC11 kötő ) 

Alaprétegek 
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Folytonos szemeoloszlású FZKA 0/20 zúzottkő alapréteg ( 5 cm vtg. ) 

Folytonos szemeoloszlású FZKA 0/55 zúzottkő alapréteg ( 20 cm vtg. ) 

Süllyesztett  szegély: 

- 15 x 30 x 40 cm előre gyártott betonszegély 

- min. 10 cm vtg. C-12 beton ágyazat 

- 10 cm homokos kavics ágyazat 

 

Vízépítés 

Burkolt árok építése 1:1 hajlású rézsűvel, 40 cm fenékmélységgel, 

előregyártott 400x400x10 mm beton lapburkolatból, 2 méterenként 

hézagolt C16/32-KK betongerenda megtámasztással. Hézagok kitöltése 

cementhabarccsal, földmunkával és a kiszorított föld lerakóhelyre 

szállításával. 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 

meghatározása) 

II.2.5) Értékelési szempontok 

x Az alábbi értékelési szempontok 

x Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám:  

 

Szempont megnevezése Súlyszám Pontozási módszer 

Jótállási idő naptári hónapokban 

(legalább 36 hónap, az ez alatti 

megajánlás az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi és 

hiánypótlással nem orvosolható, a 

72 hónap feletti megajánlásokat 

ajánlatkérő a 72 hónapos 

megajánlásokkal együtt 

egységesen maximum ponttal 

értékeli 

50 arányosítás: a magasabb érték a kedvezőbb 

 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

x  Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó Ft / Súlyszám: 50 

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: 

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: 100 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 

A szerződés meghosszabbítható  igen x nem A meghosszabbítás leírása: 
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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: 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  igen x nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

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, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerint. Az 

ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot 

kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az 

ajánlattevő a 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő 

nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 

kizáró okok. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 

1. Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti 

hasonló nyilvántartásba 

2. a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő az ajánlattevők számára 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. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
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1. Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a 

céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv 

XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy 

nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 

2. az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét 

ajánlatkérő ellenőrzi a vonatkozó nyilvántartásból, 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 ajánlattevő 

igazolja. 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

P/1.  

A felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év 

közbeszerzés tárgyának megfelelő (magasépítés) - 

tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételről szóló nyilatkozat évenkénti 

bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

P/1.  

Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 

három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó 

(útépítés) nettó árbevétele összesen nem éri el az 

1. rész: 48 000 000 Ft-ot. 

2. rész: 75 000 000 Ft-ot. 

 

Amennyiben ajánlattevő az igazolás azért nem tudja 

csatolni, mert az ajánlatkérő által 

kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, 

alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a 

közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó – általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el  

1. rész: 48 000 000 Ft-ot. 

2. rész: 75 000 000 Ft-ot. 

 

A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más 

szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. 

A közös ajánlattevők a P/1.) alkalmassági feltételnek 

együttesen is megfelelhetnek. 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

M/1. A felhívás feladását megelőző 60 hónap útépítésre 

vonatkozó munkák elvégzéséről a megrendelőtől 

származó referencia igazolás az alábbi tartalommal: a 

teljesített munka megnevezése, a műszaki tartalom az 

alkalmasság megítéléséhez szükséges mértékben, a 

teljesítés időpontja és helye, az ellenszolgáltatás nettó 

összege, a megrendelő neve, címe, telefonszáma, 

valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a 

szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2Alkalmatlan 

ajánlattevő: 

M/1. ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 

60 hónapban nem rendelkezik összesen 

1. rész legalább nettó 48 000 000 Ft értékű, vagy 

legalább 2800 m2 területű  

2. rész legalább nettó 75 000 000 Ft értékű, vagy 

legalább 4100 m2 területű 

 

szilárd burkolatú útépítésre vonatkozó sikeres, lezárt 

referenciával. 

 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 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 
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 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:  

1. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános 

forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű biztosíték nyújtandó. 

2. Késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a/késedelmes nap, maximum 30 nap. 

3. Jótállás a szerződés tervezet szerint az ajánlattevő által megajánlott időtartamra. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

1. Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő összegű előleg 

igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

kerül megfizetésre. 

2. Az előleget a részszámlában és a végszámlában egyenlő részletekben kell elszámolni. 

3. Részenként egy részszámla és egy végszámla nyújtható be 50% és 100%-os műszaki készültség elérésekor. 

4. Az ellenszolgáltatás megfizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint történik.  

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezései alkalmazásra kerülnek. 

6. Tartalékkeret a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: nem lehetséges   

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

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: A Kbt. és a szerződés tervezet szerint. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. 

IV.1.2) Keretmegallápodásra 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: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő 

csökkentesére 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 



10 
 

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított 

eljárást) 

A tárgyalás időpontja: 2017/03/27-én  08:15 órai kezdettel (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás 

esetén) 

Ajánlatkérő az első körös ajánlatok bírálatát követően egy tárgyalást tart ajánlatkérő és valamennyi ajánlattevő együttes 

részvételével.  Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel valamennyi szerződéses feltételről tárgyalhat, de arra nem köteles. A 

tárgyaláson a szerződéses feltételek tisztázását követően az ajánlattevők írásban teszik meg végső, ajánlati kötöttséggel 

terhelt ajánlatukat, a felolvasólap kitöltésével. Amely ajánlattevő nem képviselteti magát a tárgyaláson, vagy ott nem 

tesz végső ajánlatot, annak az ajánlatát csak akkor lehet érvényes ajánlatként figyelembe venni, amennyiben a 

tárgyaláson sem a műszaki tartalom, sem az egyéb szerződési feltételek nem változnak, ezért kérjük, hogy a tárgyaláson 

a Tisztelt Ajánlattevők megfelelő képviseletről gondoskodjanak!  Az ajánlati ár értékelési szempontra tett végső ajánlat 

az első körös ajánlathoz csatolt költségvetés tételeinek árát olyan arányban változtatja, amilyen arányban az első körös 

ajánlati átalány árhoz képest változik a végső ajánlati átalány ár.  

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 12 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2017/03/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:15 (óó:pp) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 

napja 4 

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:  2017/03/27 (éééé/hh/nn) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2017/03/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:15 (óó:pp) 

Hely: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tárgyaló 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen x nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

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: 2 
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VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100  

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  

Az arányosítási képlet a jótállás részszempont esetében: 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x 99 + 1 

Az arányosítási képlet az ár részszempont esetében: 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x 99 + 1 

Mindkét arányosítási módszernél: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos, úgy mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja. 

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra a fent ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott 

pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra.  

A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként 

összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő érvényes ajánlatot tevő lesz a nyertes ajánlattevő. 

A nullával osztás elkerülése érdekében nulla megajánlás nem adható és csak természetes egész számmal adhatók 

megajánlások, tizedesjegy nélkül. 

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték 2 

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: nem 

 

VI.3.4) További információk: 

1. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb 

szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, 

továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű 

másolatban. Nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni. 

2. Ajánlattevőnek be kell csatolnia  a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontjai, az 67. § (4) bekezdése valamint a 66. 

§ (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti Felolvasólapot az 

iratminta szerint. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást 

(az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás 

szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá a képviseletre történő meghatalmazást), 

amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. 

4. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell 

elkészíteni. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja 

ajánlatkérő. Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. Idegen nyelvű iratok, 

dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben 

ajánlattevőnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással 

mindenben megegyezik. 

5. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos 

feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66. § 

(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni.  

7. A felolvasólapot az ajánlathoz kötelező kitölteni. 

8. Az ajánlattevőknek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. 

9. Az ajánlat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség teljes 

egészében Ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre. 
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10. Az ajánlatokat a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi idő 

lejártáig. (Postázás esetén az ajánlattételi határidőre meg kell érkeznie az ajánlatnak a bontás helyszínére. 

Postai küldemény esetén a késedelmes kézbesítésért ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 

11. Ajánlattevő a projekttársaság alapítását ajánlattevők esetében kizárja.  

12. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban, személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, zárt 

csomagolásban, példányonként sérülésmentesen, nem bontható kötéssel, folyamatos oldalszámozással (az első 

oldaltól kezdve) kell benyújtani ajánlatkérő címére. A borítékra rá kell írni: „Alsónémedi, útépítés 

közbeszerzés. Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”. Ezenkívül 1 példányban kérjük elektronikus 

adathordozón is benyújtani az ajánlatot PDF és Word formátumban, valamint az árazott költségvetést Excel 

formátumban is. Az eredeti, illetve elektronikusan becsatolt példányok közötti eltérés esetén ajánlatkérő a papír 

formában becsatoltat tekinti irányadónak. 

13. A benyújtandó iratok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.  

14. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt 

(azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván 

igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

15. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb 

hiánypótlás nem kerül elrendelésre. 

16. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelését követően végzi el. 

17. Ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 117. § alapján folytatja le a közbeszerzési 

eljárást. A közbeszerzési eljárás egy szakaszos, melynek során Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttes tárgyalást 

tart, az eljárásra a Kbt. 114. § (1)-(6), (8), (13) bekezdéseiben és a 115. §-ban foglaltak is irányadók.  

18. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építés-szerelési kivitelezői felelősségbiztosítási 

szerződést kötni vagy meglévő ilyen felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 20 MFt/kár és 40 MFt/év 

kifizetési limitösszegűre. 

19. Az ajánlatban meg kell adni az ajánlatadásnál alkalmazott rezsióradíjat. 

20. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők, http://pontosido.hu/ weboldal „Pontos idő” adata szerint. 

21. A közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő 

területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A 

Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.  

22. A kivitelezés legkorábbi kezdési dátuma: 2017. április 17. 

23. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.  

24. Ajánlatok benyújthatók egy, vagy mindkét részre. 

25. Ha valamely feltételnél nincs rögzítve, hogy az a közbeszerzés mely részére vonatkozik, úgy azt a 

közbeszerzés mindkét részére irányadónak kell tekinteni. 

26. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó: dr. Dóka Zsolt /lajstromszám: 00271/.  

 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/20 (éééé/hh/nn/) 
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