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Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://nagyhegyes.asp.lgov.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://nagyhegyes.asp.lgov.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 87536000/104Fax:Telefon:E-mail:

HangaDr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Nagyhegyes, külterület 0205 helyrajzi számú mezőgazdasági földút 
mechanikai stabilizációja

Közbeszerzés 
tárgya:

Nagyhegyes Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000937362018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Nagyhegyes Község Önkormányzata EKRSZ_
47024225

Nagyhegyes HU321 4064

Kossuth Utca 2.

Hajdu Támba

dr.hajdu.hanga@gmail.com +36 202451108

Regionális/helyi szintű
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Nagyhegyes, külterület 0205 helyrajzi számú, önkormányzat tulajdonában lévő 1475 m hosszúságú mezőgazdasági földút mechanikai 
stabilizációja. A tervezett beruházás keretében a Nagyhegyes, 0205 helyrajzi számú külterületi földút stabilizálására kerül sor 25 cm 
M 80 daráltbeton útalap 0/22 kiékeléssel és 20 cm homokos kavics ágyazattal. Tervezett beavatkozások: A tervezett stabilizáció 
csatlakozik a zúzottkő burkolatú út végéhez 0+250 km szelvénnyel és megszakítás nélkül tart az 1 + 725 km szelvényig. A burkolatot a
mintaszelvény szerinti kivitelben kell kialakítani. Az útcsatlakozásokat 10-10 m sugarú lekerekítő ívekkel terveztük kialakítani. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

45233200-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes beruházási feladat, egy 
útszakasz mechanikai stabilizációjának megvalósítására irányul, a kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Nagyhegyes külterület hrsz.: 0205 NUTS kód: HU321II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:10Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45233223-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Nagyhegyes, külterület 0205 helyrajzi számú mezőgazdasági földút mechanikai stabilizációja

Nagyhegyes, külterület 0205 helyrajzi számú, önkormányzat tulajdonában lévő 1475 m hosszúságú mezőgazdasági földút mechanikai 
stabilizációja. A tervezett beruházás keretében a Nagyhegyes, 0205 helyrajzi számú külterületi földút stabilizálására kerül sor 25 cm 
M 80 daráltbeton útalap 0/22 kiékeléssel és 20 cm homokos kavics ágyazattal. Tervezett beavatkozások: A tervezett stabilizáció 
csatlakozik a zúzottkő burkolatú út végéhez 0+250 km szelvénnyel és megszakítás nélkül tart az 1 + 725 km szelvényig. A burkolatot a
mintaszelvény szerinti kivitelben kell kialakítani. Az útcsatlakozásokat 10-10 m sugarú lekerekítő ívekkel terveztük kialakítani.

Külterület 0205 hrsz-ú mg-i földút stabilizációja

Nagyhegyes külterület hrsz.: 0205
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, 
azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – 
egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, 
egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van útépítés 
és/vagy felújítás irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem)

20

Jótállás vállalt időtartama (hónapokban megadva, min. 36 hónap, max. 60 hónap) 5

Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, 
maximum 5 fő)

5

Nem

Igen

10

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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V.2) További információk pont folytatása (1): 9.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (

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

Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 
321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § 
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az 
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése alapján a kizáró 
okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon 
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az 
esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban 
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2
) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez 
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. 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.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m); q) pontok és a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike 
fennáll. III.1.4) A szerződés biztosítékai pont folytatása: Jótállás: A jótállás minimális időtartama 36 hónap, melytől Ajánlatkérő 
számára kedvezőbb jótállási idő azonban vállalható az értékelési részszempontok körében. A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III
.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre pont folytatása: 
Ajánlatkérő a teljes nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amelyet két részre bontva, két előlegszámlában kell 
igényelni. A támogatásból megvalósuló beruházás kivitelezése során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. 
részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az áfa 
nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 75%-át 
elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A támogatásból 
megvalósuló beruházásra vonatkozó előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. Ajánlatkérő a belterületi útcsatlakozások 
kiépítését önerőből valósítja meg és az erre vonatkozó költségeket külön számlában kéri szerepeltetni. A belterületi útcsatlakozások 
kiépítésére vonatkozó előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. 
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által 
kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. Ajánlatkérő a 
nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor 
megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, 
közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő 
az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes 
ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:
130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a, illetve 32/B. §-a alkalmazandó a kifizetés során. Az elszámolás és a 
kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. - A 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az 
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell
tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
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A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. Értékelési szempontok és módszerek (1): Az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az adható 
részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10 A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (
felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin ahol: P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes 
jegyre kell kerekíteni. A 2. részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint: Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt 
értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 
db útépítés és/vagy felújítás irányításában szerzett tapasztalattal. A szakember biztosítása, azaz „Igen” válasz esetén adott pontszám: 
10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem 
legkedvezőbb szintje: 1 fő] Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása 
szükséges. „Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési 
részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a 
szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer 
keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A kötelezettség megszegése 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

- V.2) További információk pont folytatása (2): 17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. 
által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 18. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 
131. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 19. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
az ajánlattevőt terheli. 21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos Ágnes, 
lajstromszáma: 00206. Kapcsolattartó: dr. Hajdu-Támba Hanga hivatalos közbeszerzési tanácsadó 22. Irányadó idő: A felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 23. Az Ajánlat 
részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat). 
24. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a költségvetésben a Microsoft excel program kerekítésből adódó eltéréseket nem minősíti számítási 
hibának. 25. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 26. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (
5) bekezdéseiben meghatározottakat. 27. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó
jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 28. EKR: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti 
elektronikus közbeszerzési rendszer. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai: A 
beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes beruházási feladat, egy 
útszakasz mechanikai stabilizációjának megvalósítására irányul, a kivitelezés felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A 
feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági 
szereplőkkel több külön szerződést kötni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai 
jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat 
aláírja (aláírják). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem 
tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, 
illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott 
dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy 
egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a 
cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). 10. Változásbejegyzés: 
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. 11
. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 
okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. 12. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok
alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az 
eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/
1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő 
általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi 
fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 13. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás 
lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja, figyelemmel a Kbt. 115. § (6) bekezdésében foglaltakra is. 14. 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A 
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba 
benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
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A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. Értékelési szempontok és módszerek (3): Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű személyeket a szerződés Vállalkozó általi teljesítésének időtartamának 
legalább felében kötelező bevonnia Vállalkozónak! Ennek megfelelően példaként említve, ha 1 fő hátrányos helyzetű személy 
bevonását vállal ajánlattevő, a munkaterület átadása és a sikeres műszaki átadás-étvétel időpontja között 100 nap telik el, akkor a 100 
nap minimum felében, azaz legalább 50 napon keresztül a megajánlott személyt foglalkoztatnia kell. A folytonosság azonban nem 
feltétel. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését abszolút értékelési módszerrel, azon 
belül a pontozás módszerével értékeli, az alábbiak szerint: Amennyiben Ajánlattevő 0 főt ajánl meg ajánlatában, vagy nem tesz 
megajánlást: 0 pont Amennyiben Ajánlattevő 1 fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja ajánlatában: 2 pont Amennyiben 
Ajánlattevő 2 fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja ajánlatában: 4 pont Amennyiben Ajánlattevő 3 fő hátrányos helyzetű 
személy bevonását vállalja ajánlatában: 6 pont Amennyiben Ajánlattevő 4 fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja ajánlatában
: 8 pont Amennyiben Ajánlattevő legalább 5 fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja ajánlatában: 10 pont A Felolvasólapon 
ezen értékelési részszempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy hány fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja a 
szerződés teljesítése során! A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett 
megajánlás legkedvezőbb szintje 5 fő, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot! Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlás alátámasztására 
nem szükséges az ajánlat részeként dokumentumot csatolni, ugyanakkor a szerződés teljesítése során a vállalás teljesítését a 
következők szerint igazolni kell. A teljesítés során vállalkozó köteles jegyzőkönyvet vezetni a bevonásra kerülő hátrányos helyzetű 
személyekről, pontosan megjelölve, hogy melyik személy milyen munkakörben dolgozik és a fentiekben rögzített mely pont alapján 
minősül hátrányos helyzetű személynek. A jegyzőkönyvet a műszaki átadás-átvétel megkezdésének napján, vagy a műszaki 
átadás-átvétel időtartama alatt a bevont hátrányos helyzetű személynek alá kell írnia. Megrendelő jogosult a jegyzőkönyvet és annak 
valóságtartalmát a szerződés teljesítésének bármely szakaszában ellenőrizni. A vállalás be nem tartása súlyos szerződésszegésnek 
minősül. Részszempontonként az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot. A fenti módszerek 
alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő 
ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a 
matematikai kerekítés szabályai szerint. Egyéb információk: Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk 
kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló 
ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Az ajánlatok benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu Az ajánlatok 
benyújtására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. Értékelési szempontok és módszerek (2): A 3. 
minőségi értékelési részszempont tekintetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik: Azok 
az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket 
tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál 
kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot 
kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két 
szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával 
számítja ki: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol: 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála 
alsó határa (0 pont) Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a 
maximális pontszámot adja (60 hónap) Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (36 hónap) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ha e módszer 
alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. A 
jótállási időszak hosszát egész hónapban kell meghatározni. A megadott minimális értéket el nem érő megajánlás az ajánlat 
érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. A 4. részszempont esetén Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása 
a pontozás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint: Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy 
Ajánlattevő vállalja-e, és ha igen, akkor hány fő hátrányos helyzetű személy bevonását a szerződés Vállalkozó általi teljesítés 
időtartamának legalább fele során. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő legalább 5 fő hátrányos helyzetű személy 
bevonását vállalja. Ajánlatkérő hátrányos helyzetű személy alatt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet V. melléklet 4.5.3. pont szerinti 
fogalmat érti az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű személy, aki a) a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett 
alkalmazásban nem álló személyek, b) az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy 
szakképesítést (ISCED 3), c) az 50 éven felüli életkorú személyek, d) a megváltozott munkaképességűek, e) a gyermekgondozást segítő
ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők, f) a pályakezdő, vagy 25 év alatti 
életkorú fiatalok, g) az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek, h) az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, 
amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen 
személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy i) az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi 
képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos 
munkahelyen.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely 
későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
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IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati 
felhívásra, amelyet a Támogató a 2018. március 23. napján kelt támogatói okirat szerint vissza nem térítendő támogatásban részesített
. A beruházás európai uniós támogatásból és önerőből valósul meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás. A támogatás intenzitása: 
90%.

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

Ajánlatkérő sem ajánlati biztosítékot, sem egyéb biztosítékot nem kíván előírni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok 
mértéke: Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a, A késedelmi 
kötbér maximumának elérése esetének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú 
felmondása az Ajánlatkérő részéről, mely esetben – a késedelmi kötbér helyett –Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít. Hibás 
teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet
követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési 
kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Jelen közbeszerzési eljárás építési beruházás megvalósítására irányul. 2. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek Ajánlatkérő 
nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 115. § (4) bekezdés) 3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról 
szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás 
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban 
foglaltakat be kell tartaniuk. 4. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 
az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
szabályozott írásbeli kommunikáció - ha a rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. 5. A 424/
2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó 
elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több 
file-ban. 6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében. 7. Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges 
tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 8. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a 
alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés 
megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - 
építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális 
kártérítési összeg káreseményenként: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 10 millió HUF/év. Több 
részben történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódhatnak. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől 
származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy 
meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor 
be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt 
vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot 
átadni.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
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