
EKR000365772022 2022.04.06 12:30:25

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.segesd.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82598001Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Segesd Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Segesd Község csapadékvíz-elvezetéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000365772022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Segesd Község Önkormányzata 15398587214

Szabadság Tér 1.

Segesd HU232 7562

Varga Katalin

vargakata81@segesd.hu +36 82598002
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II.1) Meghatározás

45247112-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000365772022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000365772022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000365772022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Segesd Község csapadékvíz-elvezetése

Építési beruházás
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II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése. A beruházás engedélyköteles beruházás. 
 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel 
szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött 
tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák. 
 
Egyenértékűség: 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott 
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az 
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. 
 
 
Csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek átépítése. Az átépítéssel 
érintett kapubejárók helyreállítása. A tervezett fejlesztés csak belterületi szakaszokat érint. 
Tervezett létesítmények tételes kimutatása 
•        Tervezett burkolt árok hossza (átereszek nélkül): 2581,5m 
•        Tervezett profilozás hossza (átereszek nélkül): 430,7 m 
•        Út alatti (keresztirányú) áteresz, illetve gyűjtő áteresz hossza: 41,5m 
•        Összesen: 3053,7m 
•        Tervezett áteresz, rácsos áteresz darabszáma jellemzően kapubejáróknál: 121 db 
 
A vízimunka jellege:  
Csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek átépítése. Az átépítéssel 
érintett kapubejárók helyreállítása. A tervezett  fejlesztés csak belterületi szakaszokat érint. 
 
A tervezett műszaki megoldás általános ismertetése: 
Síkrajzi méréssel és szemrevételezéssel megállapítható, hogy a települési csapadékvíz elvezető hálózat jellegében alkalmas lenne a 
keletkező csapadékvizek elvezetésére, azonban rendeltetésszerű használata csak a szükséges beavatkozások elvégzését követően 
lehetséges. 
Ezek az alábbiak: 
- árokprofilozás, a kiszoruló föld elszállítása, füvesítés 
- megsüllyedt, sérült, átereszek átépítése, ép átereszek helyreállítása a kapubejárók helyreállításával, és a hiányzók elkészítése. 
- új átereszek építése 
- meglévő burkolatlan földárok burkolása 
A tervezett beavatkozás a helyszínrajzokon jelölésre kerültek. Árok lefedése nem történik. A meglévő rendszer nem egységes, a 
kapubejáró alatti átereszek változatos méretűek, állapotuk leromlott, sok esetben a lejtésük sem megfelelő, Így a meglévő csapadék 
vízelvezető hálózat nem tudja megfelelően ellátni feladatát, amely különösen nagyobb mennyiségű csapadék esetén fejti ki 
kedvezőtlen hatását. A vizek helyben tartása érdekében a burkolt árok alja gyephézagos térkőből készül, továbbá szivárgó cölöpök is 
kerülnek elhelyezése. A szivárgó cölöpök pontos elhelyezkedését a hossz-szelvény tartalmazza. Az így kialakított műszaki megoldás 
alkalmas a keletkező csapadékvíz részleges helyben tartására. 
 
A levezetendő víz mennyisége és minősége, a levezetés indokolása:  
Az árkokat 5 méterenként 16 cm átmérőjű 1 m mélységű kavicscölöpök lemélyítésével terveztük azért, hogy a csapadékvíz egy része a 
talajba tudjon szivárogni, illetve szikkadni, azonban ezt a hatást a hidraulikai méretezésben a biztonság javára történő 
elhanyagolással 
nem vettük figyelembe. A vizek minőségét a csapadékvíz által magával sodort hordalék határozza meg. Az utakról a téli sózás miatt 
sós hólé is kerül az árokrendszerbe, az alkalmazott építőanyagok elviselik a vegyi hatást. A csekély forgalom miatt az olajszennyezés 
nem jelentős mértékű. Rendkívüli szennyeződés még nem fordult elő, havaria intézkedésre még nem volt szükség. A befogadó burkolt 
árokban csak kis mennyiségű sós felszíni víz szivároghat a felszín alá. 
 
A művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adatai:  
A tervezett burkolt árok a mintakeresztszelvények szerint homokos kavics ágyazaton készített monolitbeton C-16-32KK alapra 
helyezett betonlapokból épül, a Helyszínrajzon jelölt nyomvonalon. A 6-0-1 jelű ágon a 0+000 és 0+28,5 szelvények között energiatörő 
fog 
beépítése szükséges. A környező terepet a hossz- és keresztszelvények szerinti kialakításhoz igazodóan kell rendezni. 
 
Építés, szerelés:  
A meglévő átereszek átépítésre kerülnek, ezeket és az árkokat az átépítés során, szükség esetén ki kell tisztítani. A kivitelezés 
megkezdését az érintett hatóságoknak és a közművek kezelőinek be kell jelenteni. A keresztezett és megközelített közműveket kézi 
földmunkával kell feltárni. 
Burkolatbontások:  
A tervezett kialakítás szilárd burkolat (kapubejárók) bontását is tartalmazza a szükséges helyeken. A burkolat, illetve zöldfelület 
felbontása esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani. A tervezési terület érint magántulajdonú területet is. A 6814 számú országos 
közút 16 km 636 m szelvényében tervezett átereszek miatt a burkolatot fel kell bontani és az előírtak szerint helyre kell állítani. 
 
Folytatás a II.2.4. A közbeszerzés mennyisége rovatban.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

A II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése rovat folytatása:  
 
Építés, szerelés:  
Földmunkák: 
Burkolatlan, zöldterület esetében a munkaárok kiemelését megelőzően a területen lévő humuszt 20 cm vastagságban el kell távolítani 
és a föld visszatöltéséig elkülönítetten deponálni kell. A munkaárokból kitermelt talajokat visszatöltésre fel lehet használni. 
Visszatölteni csak kő és szerves anyag mentes szemcsés talajokat szabad. A visszatöltésbe fagyott talaj nem építhető be. A 
visszatöltésre kerülő talaj minősége az eredeti kiemelt talaj minőségénél nem lehet rosszabb. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az 
optimális érték körüli legyen. A visszatöltött talajt Trρ 85 %-ra tömöríteni kell. Burkolat alatt a felső 50 cm szükséges tömörségi foka 
Trρ 95 %. A terítési rétegvastagságot és a szükséges tömörítési munkát próbatömörítéssel kell meghatározni. 
Csőfektetés: 
A tervezett átereszek változó méretű tokos-talpas betoncsövekből épülnek. A beton csövek sajátos fizikai, kémiai és mechanikai 
tulajdonságokkal bírnak, melyek miatt a szállítás, a tárolás és az anyagmozgatás terén is be kell tartani a gyártó előírásait. Kettő 
helyen a meglévő villanyoszlop az árok nyomvonalába esik, ezért megkerülése céljából DN 400 KG-PVC csőszakasz kerül beépítésre. 
 
Közműkeresztezések:  
Az érintett belterületen vízvezeték-, gázvezeték, elektromos- és távközlési hálózat föld és légkábel, szennyvízcsatorna üzemel. A 
meglévő közműveket az érintett közmű üzemeltetőkkel egyeztettük, az egyeztetésről készült jegyzőkönyvek a műszaki leírás 
mellékletét képezik. Az egyeztetések alapján a meglévő közműveket a helyszínrajzokon ábrázoltuk. Amennyiben a tervezett 
vízelvezető rendszer meglévő közművet vagy annak bekötését keresztezi, illetve annak védősávjában, azzal párhuzamosan halad, a 
tervezett közmű részéről 
az adott közművel szemben - üzemeltetői szempontok alapján - érintettség áll fenn. Érintettség esetén a vonatkozó szabványokat és 
rendeleteket (MSZ 7487/2-80, és MSZ 7048/2-83 szabványok, 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, 122/2004. (X.15.), és 80/2005. (X.
11.) GKM rendeletek, 4/1981. (III.11.) KPM-IpM együttes rendelet) továbbá az érintett közmű üzemeltetőjének előírásait be kell 
tartani.  
Ivóvízvezeték, Szennyvízcsatorna 
A meglévő ivóvíz és szennyvízvezeték hálózatot az DRV Zrt. üzemelteti. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer érinti és keresztezi 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beruházásban szereplő vízelvezető rendszerben a mederelemek egységes szerkezetek, így a beruházás egy, egymásra épülő 
kivitelezési tevékenységet jelentő funkcionális egységet alkot. A vízjogi létesítési engedély és a kiviteli tervek alapján a beruházás 
egymásra épülő munkafolyamatokból áll, nyomvonal jellegű építmény alapján a beruházás egy összefüggő létesítmény, melynek 
műszaki tartalma, a beszerzés jellege miatt ésszerűen nem bonthatóak fel.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Segesd Község csapadékvíz-elvezetése

7562 Segesd, 481/8. hrsz, 481/9. hrsz., 482. hrsz., 483/1. hrsz., 483/2. hrsz., 504. hrsz., 505.hrsz., 506.
hrsz., 507.hrsz., 515/3. hrsz., 538. hrsz., 568. hrsz., 569. hrsz., 596/1.hrsz., 597. hrsz., 639. hrsz., 640/2. 
hrsz., 659/1. hrsz., 659/2. hrsz., 659/3. hrsz., 659/4. hrsz., 659/5. hrsz., 659/6. hrsz., 791/1. hrsz., 791/2. 
hrsz., 791/3. hrsz., 792/1. hrsz., 792/2. hrsz., 792/3. hrsz.
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

70Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

a meglévő ivóvíz és szennyvíz hálózatot, a kivitelezéshez az üzemeltető szakfelügyelete szükséges. 
Gázvezeték 
A tervezési területen lévő gázellátó hálózatot az E·ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemelteti. A gázvezeték védőtávolsága 
helyszínen ellenőrizendő! Azokon a szakaszokon, ahol a meglévő gázvezeték és a tervezett csapadékvíz elvezető rendszer távolsága 2,0
m vagy annál kisebb, gépi földmunka nem végezhető, beleértve a fúrási tevékenységet is! A gázvezeték átlagos fektetési mélysége 1.1-
1.4 m közötti! 
Gázvezeték keresztezésnél, ahol a védőtávolság 0.8-1.0m közötti védőcső elhelyezése kötelező a gázvezetékre, mely vastagfalu 
burokcső SDR17.6. Végei purhabbal tömítve, kétoldalt teljes hosszban bandázsolva. A jegyzőkönyvben foglalt védőtávolság 
környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető az üzemeltető szakfelügyelete mellett. Gépi földmunkát a keresztezett 
létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres 
övezeten belül végezni nem lehet! 
 
Elektromos vezeték 
A tervezési területen kiépített földkábel-, illetve légvezeték hálózatot az E·ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemelteti. A tervezett 
vízelvezető rendszer érinti és keresztezi a meglévő elektromos energiaellátó hálózatot. A légvezeték hálózat tartószerkezeteinél, 
valamint a kábel megközelítésére a szabványokban előírt védőtávolságot be kell tartani. A kábeleket feltárás után azonnal védőcsőbe 
kell helyezni. A védőcső a munkaárok mindkét oldalán 0,5 m-rel nyúljon túl, végeit befogottan kell megerősíteni, hogy elmozdulás 
esetén biztosítva legyen. A kábelek feltárása a védőcsövek elhelyezése és a föld visszatöltése csak az üzemeltető szakfelügyelete 
mellett történhet. A kábelek 2,0 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető. A 20 kV-os kábelen védőcsövet csak 
feszültségmentes állapotban lehet elhelyezni. A légvezeték oszlopainak 1,0 m-es körzetében földmunka (árokásás) nem végezhető. A 
kivitelezéshez szükséges szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 7 nappal a kell megkérni. 
 
Távközlési vezeték 
A kiépített távközlési hálózatot (földkábel, és légvezeték) a Magyar Telekom Nyrt. és E.on oszlopsoron a Lát-Sat Kft. üzemelteti. 
A tervezett vízelvezető rendszer érinti és keresztezi a meglévő távközlési hálózatot. A teljes településen szükséges a távközlési 
kábelek kitűzése, melyet a kivitelezés előtt min. 8 nappal írásban meg kell rendelni. A kábel kitűzéseken túl az építés idejére szintén 
szakfelügyeletet kell biztosítani. 
 
Ideiglenes forgalomkorlátozás 
A tervezett létesítmények építése során ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítani és fenntartani az építés idején. A 
forgalomtechnikai tervet - az általa alkalmazott gépek, technológiák és a kivitelezés ütemezése és időszükséglete alapján - a 
Kivitelezőnek kell elkészítenie, illetve engedélyeztetni az útburkolat kezelőjével! 
 
Üzemeltetés, karbantartás 
A kivitelezést követően a megfelelő vízszállítási kapacitás biztosítása érdekében a meglévő és tervezett műtárgyak rendszeres 
tisztítását legalább évente biztosítani kell. Extrém mennyiségű csapadékot követően a hordalék eltávolítása eseti jelleggel ennél 
gyakrabban is szükséges lehet. 
 
Munkavédelem 
Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabályokat. Különösen ügyelni kell arra, hogy az 
építési munka forgalom közelében zajlik. A terület közelében lakók járnak. Ügyelni kell arra, hogy az építési terület minden esetben el 
legyen korlátozva.

Igen

Igen

Jótállás időtartama (24-60 hónap) 15

A felhívás III.1.3. M.2. pontjában megjelölt szakember (MV-VZ) jogosultság 
megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)

15

Nem

Igen
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III.1) Részvételi feltételek

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. A kizáró okokra és 
az alkalmassági követelményekre 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 nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az 
eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 7. §-ában foglaltakra.

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

II.2.7. pont: teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadástól számított 9 hónap.  
 
Egyenértékűség: 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott 
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az 
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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 eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban: 9

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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M.1./ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított 60 hónap (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb, műszaki átadás-
átvétellel lezárult közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) építési munkáit ismertető, a (321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább: 
a)ajánlattevő (a szerződést teljesítő) neve, címe, 
b)a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) személy neve és 
telefonszáma vagy e-mail címe, 
c)a teljesítés helye, 
d)a referenciamunka rövid ismertetése (az építési beruházás tárgya, beruházás mennyisége, az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben  
„P/1. ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben: 
- a közbeszerzés tárgyából (Étv. 2. § 6. pont szerinti nyomvonal jellegű építmény építése) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele nem éri el összesen a 150.000.000,- forint összeget." 
 
A P.1./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni 
az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7)-(8) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. 
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A §-ában foglaltakat nem alkalmazza. 
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
A Kbt.69.§(4) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT, illetőleg adott esetben a Kbt.69.§ 
(6) bek. alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: 
 
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolandó az előző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen 
időszakban a közbeszerzés tárgyából (Étv. 2. § 6. pont alapján nyomvonal jellegű építmény építése)  származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
Ha az ajánlattevő a P/1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat 
benyújtása szükséges. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a 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.  
A Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó. 
A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre 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.
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmas ajánlattevő, ha: 
M1.) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (műszaki átadás-átvétellel 
lezárult) legalább 2000 m nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer (árok) építésére és/vagy felújítására, valamint legalább 70 db szilárd 
burkolatú kapubejáró (beton, vagy aszfalt, vagy térkő) építésére és/vagy felújítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített 
referenciával. 
 
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
A referencia-követelménynek történő megfelelőség max 3. szerződésből teljesíthető. 
 
 
Alkalmas ajánlattevő, ha: 
M2.) rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: 
legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti "Vízgazdálkodási építmények szakterület" 
„MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266
/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 10. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és 
szakmai tapasztalattal. 
 
Amennyiben az alkalmassági követelmény körében előírt szakemberek az ajánlattételkor már rendelkeznek az elvárt jogosultsággal, 
abban az esetben a jogosultság megszerzésének pontos dátumát a szakmai önéletrajzban feltüntetni szükséges. Az időben 
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek 
történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolása során. Tört hónap megajánlása során Ajánlatkérő 
az adott hónapot lefelé kerekítéssel veszi figyelembe. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ - M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

e)a teljesítés kezdésének és befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel) 
f)nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 
g)amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri 
ajánlatkérő megadni(Ft-ban). 
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése irányadó. 
 
M.2./ az alábbi dokumentumokat: 
-Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését, akit az eljárást megindító felhívás III.1.3.)pont M.2. pontjában, 
előírt alkalmassági követelmény igazolásaként bemutat, valamint csatolják a szakember tapasztalatát alátámasztó szakmai 
önéletrajzát az alábbiak szerint: 
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajza, amely tartalmazza a 
szakember nevét, címét, a szakember vonatkozásában a munka megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év
/hónap pontossággal és a szakember jelenlegi munkahelyét is (a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak 
érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja(ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet 
szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen. 
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén(azonos időszakban végzett munka) csak egy 
munkát vesz figyelembe. A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények 
teljesülése, és a 3. értékelési részszempontra vonatkozó adatoknak. 
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon 
szakemberekről, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: 
-a szakember neve, 
-nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog. 
-a szakember felsőfokú műszaki végzettségét, vagy azzal egyenértékű igazoló dokumentum(ok) másolatát. 
-a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban 
szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését 
bármilyen szempontból akadályozná. 
A 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési 
beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat -a teljesítés oszthatatlansága miatt- nem állítható ki az egyes ajánlattevők 
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett 
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást 
benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági 
szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az 
alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. 
A Kbt.65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett. 
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni 
az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy 
arra is támaszkodik. Az ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, 
előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésre. 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó.

Nem
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását önálló 
ajánlattevőtől vagy közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől. 

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

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása Európai Uniós forrásból történik. Projekt címe „Segesd 
Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése„. Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022. A támogatás intenzitása: 100 
%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. 
Az ajánlattétel, a kifizetések és elszámolás pénzneme: HUF. 
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg 
mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Az előleg kifizetésére a 322 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. 
 
Esedékesség: 
Vállalkozó 6 darab számla, ezen belül 1 db előlegszámla, 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult (a számlák 
összegében az ÁFA összegét is fel kell tüntetni). 
A részszámlák kibocsátásának lehetősége: 
1. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 20%-os műszaki készültség esetén a nettó 
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben, 
2. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 40%-os műszaki készültség esetén a nettó 
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben, 
3. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 60%-os műszaki készültség esetén a nettó 
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben. 
4. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 80%-os műszaki készültség esetén a nettó 
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben. 
A végszámla összege a meghatározott nettó vállalkozói díj 20%-a. A végszámlát a 100 %-ot elérő teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás (teljesítésigazolás) lezárását követően nyújthatja be a Vállalkozó. 
Az előleg a 4. részszámlában és a végszámlában egyenlő arányban (50-50 %) kerül elszámolásra. 
 
Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § 
szerinti elektronikus számlát is elfogad. A kifizetésre alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdése szerinti, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ok alkalmazandó rendelkezések. 
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza. 

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

Jótállás: értékelési részszempont, ajánlattevő megajánlása szerint alakul, de a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 
legalább 24 hónap. 
 
Késedelmi kötbér: naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 1 %-a, maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. 
 
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. 
 
Előlegvisszafizetési biztosíték: Vállalkozó által igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az 
igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a megrendelő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése 
szerint. 
 
A hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának mértékét (6 fő), a kivitelezés teljes ideje alatt Megrendelő hibás teljesítési 
kötbérrel biztosítja. A hibás teljesítési kötbér az Ajánlattevőnek felróható okból nem teljesített időre vonatkozóan személyenként 
300.000 Ft/174 óra (vagy időarányos részre). Az esetlegesen felmerülő hibás teljesítési kötbért Vállalkozó a végszámla kibocsátása 
előtt köteles Megrendelőnek megfizetni.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

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

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

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

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő 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.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a szerinti történik, az elektronikus bontás szabályait továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes 
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

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

HU

60

2022.04.29 12:00

A bontás az EKR rendszerben történik. (https://ekr.gov.hu)

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

1. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et alkalmazza. 
2. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított, a Kbt 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. 
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) 
bekezdésben foglaltak). 
4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a közbeszerzési 
dokumentumban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű 
határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán 
ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot. 
5. Az ajánlatot a Kbt. 66. § alapján kell megtenni. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 66. § (5) 
bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe [székhelye, lakóhelye], valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, 
amelyek az értékelési szempont [adott esetben részszempontok] alapján értékelésre kerülnek). 
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (teljességi nyilatkozat). 
7. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott 
minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz a P1, M1-M2. pont vonatkozásában. 
8. Az ajánlatoknak az AH lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. Az ajánlatnak pdf kiterjesztésűnek, 
jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Formai kötöttség: Kbt. 47. § (2a) bek szerint., valamint a Kbt. 41/A. § 
szerint. 
9. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: - Felolvasólapot - Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyíl 
- NYIL a kizáró okokról, - NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében -Nyíl. kiz.okok. alváll. és kap. szerv. tekintetében - 
NYiL folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról – Nyíl. Kbt. 66. § (6) bek. – Nyíl. Kbt. 65. § (7) bek. – Nyíl. alkalmassági köv. – Nyíl. 
üzleti titokról – Nyíl. bemutatott szakemberről - Nyil. biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. 
10. ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja, és Kbt. 65. § (7) bek tekintetében (nemleges 
tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező), csatolni kell a szerződéses előszerződésben vagy más formában vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint. 
11. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró 
alvállalkozók, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: - ajánlatban szereplő 
bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája – a 
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem 
bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem 
hitelesített másolata is. 
12. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban és Kbt. 35. § (2a) bek-ben 
meghat. tartalommal. 
13. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie) legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára teljes körű építési-szerelési (CAR) biztosítással - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési 
limitértéke dologi kár és személyi károk esetében is mindhárom rész vonatkozásában minimum 50 millió Ft/káresemény és minimum 
100 millió Ft/év. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló kötvényt a szerződéskötéskor be kell mutatni. 
14. A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
15. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 
16. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás M2. pontjában előírt szakemberek 
vonatkozásában a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti MV-VZ, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, valamint kamarai 
nyilvántartásban való szerepléssel. 
17. Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A 
kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti, teljes terjedelmében írásvédett 
(jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott költségvetési kiírást, Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni. 
Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést. 
18. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beruházás alapját jelentő pályázatban vállalta helyi hátrányos helyzetű helyi lakosok 
bevonását a kivitelezési munkákba, nyertes ajánlattevőnek vállalni kell 6 fő hátrányos helyzetű, munkaképes korú lakos alkalmazását. 
19. FAKSZ: Dr. Komlódi András (00228) 
Folyt: Közbeszerzési Dokumentumok 

VI.3.9) 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.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, a 2. értékelési részszempont esetén 
az arányosítás, a 3. értékelési résszempont esetén az arányosítás módszerét alkalmazza.
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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