
EKR000381152022 2022.03.18 11:46:52

I.1) Név és címek

www.szentendre.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.szentendre.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 26816144Fax:+36 302010302Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.szentendre.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 26816144Fax: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)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szentendre Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000381152022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Szentendre Város Önkormányzat 15731292213

Városház Tér 3

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu +36 302010302

DR. DÓKA ZSOLT ÜGYVÉD, FAKSZ 55950802233

Széchenyi István Tér 35. I. em. 6.

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu
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II.1) Meghatározás

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezés

1.        rész: Vasvári-Forgách-Szentlászlói út víztelenítés 
A PLANTUM’3 bt által 08/2016 számon készített „Szentendre, Vasvári Pál utca csapadékvíz elvezetés tervezése a Forgách utca és a 
Mária utcai befogadó között” kiviteli terv alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni: 
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően a forgalomtechnikai táblázás 
kihelyezése, 500 m hosszban biztonsági védőkorlát készítése, majd a 11 m3-es kézi közműfeltárások elvégzése. Az előkészítés során 
122 m3 munkaárok készítése gépi erővel, meglévő terméskő támfal és betonozott padka, árok bontása a kiszoruló anyag 
elszállításával 120 m3.  
1 db hordalékfogós műtárgy építése, 18 m D400 beton csatornával, fordító aknával, 102 m (CSOMIÉP, vagy azzal egyenértékű) TB 30
/50/40 árokelem vasbeton erősítő bordával, TBF 40 típusú 10 t teherbírású fedlappal. 
A Szentlászlói út mentén – Forgách utca és a Mária utca között – egyedileg előregyártott U65/30/100 támfalas árokelem beépítése 
122 m hosszon 7 db fedlap beépítésével gyalogos és gépjármű behajtókban. A padka helyreállítása C30/37 minőségű sóálló betonnal, 
hézagolással min 15 cm vastagságban. 
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza. 
2.        rész: Kút - Líra utcák víztelenítés 
A HUNGAROFRELY Kft 22/17 számon készített „Szentendre, Kút utca (Pásztor utca – Kisforrás utca közötti szakasz”, valamint a 
„Szentendre, Líra utca (Szentlászlói út  – Pásztor utca közötti szakasz” kiviteli terve alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni: 
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően a forgalomtechnikai táblázás 
kihelyezése, majd az előkészítés során a szükséges útburkolat bontások elvégzése, földkiemelés 457,4 m3 mennyiségben, a kiszoruló 
földanyag elszállítása lerakóba, dúcolás 617,6 m2 felületen. D600-as beton cső fektetése 25,5 m, D300-as beton cső fektetése 8,2 m, 
DN500 PVC-U SN8 cső fektetése 37,5 m, DN400 PVC-U SN8 cső fektetése 37,6 m, DN300 PVC-U SN8 cső fektetése 55 m hosszon, 12 
db D1000-es tisztító akna beépítésével, D600, D400, D300-as beton kitorkoló műtárgy építésével, a szükséges kiegészítő munkákkal. 
16 m TB 30/50/40 beton mederelem beépítése 15 m TBF 30/50/40 fedlappal 5t tengelyterhelésre. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A PLANTUM’3 Bt által 08/2016 számon készített „Szentendre, Vasvári Pál utca csapadékvíz elvezetés tervezése a Forgách utca és a 
Mária utcai befogadó között” kiviteli terv alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni: 
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően a forgalomtechnikai táblázás 
kihelyezése, 500 m hosszban biztonsági védőkorlát készítése, majd a 11 m3-es kézi közműfeltárások elvégzése. Az előkészítés során 
122 m3 munkaárok készítése gépi erővel, meglévő terméskő támfal és betonozott padka, árok bontása a kiszoruló anyag 
elszállításával 120 m3.  
1 db hordalékfogós műtárgy építése, 18 m D400 beton csatornával, fordító aknával, 102 m (CSOMIÉP, vagy azzal egyenértékű) TB 30
/50/40 árokelem vasbeton erősítő bordával, TBF 40 típusú 10 t teherbírású fedlappal. 
A Szentlászlói út mentén – Forgách utca és a Mária utca között – egyedileg előregyártott U65/30/100 támfalas árokelem beépítése 
122 m hosszon 7 db fedlap beépítésével gyalogos és gépjármű behajtókban. A padka helyreállítása C30/37 minőségű sóálló betonnal, 
hézagolással min 15 cm vastagságban. 
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza. 
A fenti gyártmány elnevezésekkel jellemzett termékekkel egyenértékű termék is elfogadható.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Vasvári-Forgách-Szentlászlói út víztelenítésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1. rész: Szentendre Vasvári-Forgách-Szentlászlói út  
2. rész: Szentendre, Kút - Líra utcák 

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

Nyíltfelszínű árok építése TB 20/30/30 beton mederelemekkel, TBF 20/30/30 fedlapokkal 39 m hosszban. 
DN300 FASERFIX KS rácsos folyóka beépítése 11,7 m hosszban. 3 db víznyelő akna beépítése D400 terhelésre.  
Beton padkafolyóka építése 12 m hosszban, „K” útszegély beépítése 75m hosszban, kettős „K” szegély beépítése 14 m hosszban a 
szükséges útszélek megvágásával, burkolatok helyreállításával. 
Az útburkolatok helyreállítása 10,6 m3 aszfalbeton felhasználásával. 
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza. 
A fenti gyártmány elnevezésekkel jellemzett termékekkel egyenértékű termék is elfogadható.

120

Szentendre, Vasvári-Forgách-Szentlászlói út 

Igen
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2 - Kút és Líra utca víztelenítésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.5) ponthoz kiegészítés:  
- a Felelős műszaki vezető MV-VZ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között 
értékelve) értékelési szemponthoz a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási 
építmények szakterület (MV-VZ), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre. A 0 hónap időtartamú 
tapasztalat a minimális 0 pontot, a 24 hónap és az azt 
meghaladó időtartamú tapasztalat a maximális 100 pontot kapja. 
- a Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között 
értékelve) értékelési szemponthoz a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Közlekedési építmények 
szakterület (MV-KÉ), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre. A 0 hónap időtartamú tapasztalat 
a minimális 0 pontot, a 24 hónap és az azt 
meghaladó időtartamú tapasztalat a maximális 100 pontot kapja. 
Mindkét részhez megjelölhető ugyanaz a szakember is szakterületenként, továbbá egy szakember akár mindkét szakterületre és 
mindkét részre is megjelölhető, de az értékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztásának egyértelműsége érdekében egy adott 
szakterületre részenként maximum egy szakember jelölhető meg.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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:

70Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont: Igen

Felelős műszaki vezető MV-VZ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve)

10

Jótállás időtartama az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 
számítva, naptári hónapokban megadva (36 és 60 hónap között értékelve, 36 
alatt érvénytelen)

10

Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve)

10

Nem

Igen

120

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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vagy napban:

Időtartam hónapban:

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:

70Vállalkozóidíj tartalékkeret nélkül opcióval nettó

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A HUNGAROFRELY Kft 22/17 számon készített „Szentendre, Kút utca (Pásztor utca – Kisforrás utca közötti szakasz”, valamint a 
„Szentendre, Líra utca (Szentlászlói út  – Pásztor utca közötti szakasz” kiviteli terve alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni: 
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően a forgalomtechnikai táblázás 
kihelyezése, majd az előkészítés során a szükséges útburkolat bontások elvégzése, földkiemelés 457,4 m3 mennyiségben, a kiszoruló 
földanyag elszállítása lerakóba, dúcolás 617,6 m2 felületen. D600-as beton cső fektetése 25,5 m, D300-as beton cső fektetése 8,2 m, 
DN500 PVC-U SN8 cső fektetése 37,5 m, DN400 PVC-U SN8 cső fektetése 37,6 m, DN300 PVC-U SN8 cső fektetése 55 m hosszon, 12 
db D1000-es tisztító akna beépítésével, D600, D400, D300-as beton kitorkoló műtárgy építésével, a szükséges kiegészítő munkákkal. 
16 m TB 30/50/40 beton mederelem beépítése 15 m TBF 30/50/40 fedlappal 5t tengelyterhelésre. 
Nyíltfelszínű árok építése TB 20/30/30 beton mederelemekkel, TBF 20/30/30 fedlapokkal 39 m hosszban. 
DN300 FASERFIX KS rácsos folyóka beépítése 11,7 m hosszban. 3 db víznyelő akna beépítése D400 terhelésre.  
Beton padkafolyóka építése 12 m hosszban, „K” útszegély beépítése 75m hosszban, kettős „K” szegély beépítése 14 m hosszban a 
szükséges útszélek megvágásával, burkolatok helyreállításával. 
Az útburkolatok helyreállítása 10,6 m3 aszfalbeton felhasználásával. 
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza. 
A fenti gyártmány elnevezésekkel jellemzett termékekkel egyenértékű termék is elfogadható.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Szentendre, Kút - Líra utcák 

Igen

Igen

Felelős műszaki vezető MV-VZ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve)

10

Jótállás időtartama az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 
számítva, naptári hónapokban megadva (36 és 60 hónap között értékelve, 36 
alatt érvénytelen)

10

Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve)

10

Nem

Igen

120
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III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.5) ponthoz kiegészítés:  
- a Felelős műszaki vezető MV-VZ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között 
értékelve) értékelési szemponthoz a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási 
építmények szakterület (MV-VZ), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre. A 0 hónap időtartamú 
tapasztalat a minimális 0 pontot, a 24 hónap és az azt 
meghaladó időtartamú tapasztalat a maximális 100 pontot kapja. 
- a Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között 
értékelve) értékelési szemponthoz a megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Közlekedési építmények 
szakterület (MV-KÉ), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre. A 0 hónap időtartamú tapasztalat 
a minimális 0 pontot, a 24 hónap és az azt 
meghaladó időtartamú tapasztalat a maximális 100 pontot kapja. 
Mindkét részhez megjelölhető ugyanaz a szakember is szakterületenként, továbbá egy szakember akár mindkét szakterületre és 
mindkét részre is megjelölhető, de az értékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztásának egyértelműsége érdekében egy adott 
szakterületre részenként maximum egy szakember jelölhető meg.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

Nem

Igen

Ajánlatkérő az opciós munkák megrendeléséről, vagy megrendelésének mellőzéséről (külön, az opciós munkák sorszámozása szerinti 
fontossági sorrendben) a beérkezett ajánlatok áraira és a rendelkezésre álló, illetőleg rendelkezésre bocsátható fedezetre tekintettel 
dönt a közbeszerzési eljárást lezáró döntésében. 
 
1. opciós munka: 
Kút utca (Szűcs József – Kadarka utcák között) útburkolat helyreállítás 
Az ARGON-GEO Kft 175-044-9 számon készített „Szentendre, Kút utca burkolatjavítása a Pásztor utca és a Kadarka utca között” terve 
alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni: 
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően a forgalomtechnikai táblázás 
kihelyezése, majd az előkészítés során a szükséges útburkolat bontások elvégzése, tükörkészítés 27 m3 mennyiségben, tömörítés 
hengerléssel 345 m2 felületen a szükséges kiegészítő munkákkal. 
ZK 12/40 zúzott mészkő alap (vizes makadám), útalap készítése 27 m3, ZK 0/8 zúzott mészkő kiékelő réteg építése 17 m3 locsolással, 
hengerléssel, az oldalesések biztosításával. 
Padka építése helyben bontott zúzottkő és 10 m3 ZK 0/8 zúzott mészkő kiékeléssel, tömörítéssel. 
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza. 
 
2. opciós munka: Kút utca (Pásztor – Szűcs József utcák között) útburkolat helyreállítás 
Az ARGON-GEO Kft 175-044-9 számon készített „Szentendre, Kút utca burkolatjavítása a Pásztor utca és a Kadarka utca között” terve 
alapján az alábbi főbb munkákat kell elvégezni: 
Az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítését és a kezelői hozzájárulások beszerzését követően a forgalomtechnikai táblázás 
kihelyezése, majd az előkészítés során a szükséges útburkolat bontások elvégzése, tükörkészítés 39 m3 mennyiségben, tömörítés 
hengerléssel 405 m2 felületen a szükséges kiegészítő munkákkal. 
ZK 12/40 zúzott mészkő alap (vizes makadám), útalap készítése 24 m3, ZK 0/8 zúzott mészkő kiékelő réteg építése 20 m3 locsolással, 
hengerléssel, az oldalesések biztosításával. 
Padka építése helyben bontott zúzottkő és 14 m3 ZK 0/8 zúzott mészkő kiékeléssel, tömörítéssel. 
A részletes kiírást a költségvetés és a terv tartalmazza. 

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

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

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összegű előleg 
igénybevételének lehetősége biztosított. Az előleget Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében köteles felhasználni. Az 
előleget Vállalkozó a rész- és végszámlákban, a számlák összegével arányosan beszámítani köteles. 
A Megrendelő által igazolt 50%-os és 100%-os teljesítés esetén 1-1 darab számla nyújtható be, az árazott költségvetés alapján, az 
adott műszaki tartalomhoz kapcsolódó értékben.   
Csak a műszaki ellenőr által igazolt kivitelezői teljesítmény ellenértéke számlázható.  
A számla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell 
meghatározni, úgy, hogy a számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés addig megvalósult értékét, (az addig 100%-ban 
teljesített munka) nem haladhatja meg. 
A számla összegét a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre által együttesen megtett teljesítésigazolás alapján, cégszerűen 
kiállított és aláírt számla ellenében, a Kbt. előírásai szerint Vállalkozó …  sz. pénzintézeti számlájára való átutalással egyenlíti ki a 
számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vállalkozó a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § 
szerint. A Kbt. 135. § (1), (6), (7) bekezdései is irányadók. Az opciós munkák kivételével a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja is irányadó. A beruházás a PM_CSAPVIZGAZD_2018/15 pályázati forrásból és önkormányzati 
önerőből finanszírozott. 
A Vállalkozó a számlát  három  példányban a Megrendelő névére és címére állítja ki. A számlának tartalmaznia kell a munka 
megnevezését, a Megrendelő kapcsolattartója és a műszaki ellenőre teljesítésigazolását. A számla kötelező melléklete az ajánlat 
részletes, árazott költségvetéséhez igazodó leírása a számlázott műszaki teljesítménynek. 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlái meg kell hogy feleljenek a hatályos jogszabályoknak. 
Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az opciós munkák kivételével az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi 
adót a Megrendelő fizeti. Vállalkozó a kiállított számlán áthárított áfát nem tüntethet fel, továbbá az Áfa tv. 169. § szerint köteles 
feltüntetni a Megrendelő adószámát, valamint – jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, egyértelmű utalás használatával – 
megjelölni, hogy adófizetésre a szolgáltatás igénybevevője, a Megrendelő köteles. 
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény 
szerinti behajtási költségátalányra jogosult. 

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

Kbt. 134. § szerinti biztosíték nincs. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet szerint és jótállás az ajánlattevő megajánlása és a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező szerződés tervezet szerint.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerint. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alkalmazandó.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok 
valamelyikének hatálya alatt áll.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

Nem

Nem
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V.1-2) Kiegészítő információk

1. Az ár értékelési szempont esetében az alacsonyabb érték a kedvezőbb.  
2. A jótállás és a szakember tapasztalat értékelési szempont esetében a magasabb érték a kedvezőbb azzal, hogy a jótállás 
értékelési szempont esetében a 60 hónapot meghaladó vállalás is 60 hónapként kerül értékelésre, míg a 36 hónap alatti 
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a szakember tapasztalat értékelési szempont esetében a 24 hónapot 
meghaladó vállalás is 24 hónapként kerül értékelésre, míg a legkedvezőbb ajánlat 0 hónap megajánlás esetén 0 pont kerül 
kiosztásra.  
3. Az alkalmazandó pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: Ár értékelési szempont: fordított 
arányosítás, képlet: Pvizsgált = Alegjobb/ Avizsgált * 100. A jótállás és a szakember tapasztalat értékelési szempont: egyenes 
arányosítás, képlet: Pvizsgált = Avizsgált/Alegjobb * 100. A pontozás 0-100 pont között történik értékelési szempontonként.  
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.  
5. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, alvállalkozó szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy 
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. §-nak megfelelően, továbbá 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív 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:

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

(KÉ-szám/évszám)

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Nem

Nem

Nem
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

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. Amennyiben a gazdasági szereplő jogi helyzeténél fogva nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal 
vagy aláírásmintával (pl. egyéni vállalkozó), akkor az ajánlatnak tartalmaznia kell a személyének, és aláírás mintájának 
azonosítására alkalmas dokumentumot egyszerű másolatban.  
6. Ajánlattevőnek be kell csatolnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontjai, valamint a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat 
valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot az elektronikus űrlapok kitöltésével.  
7. 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 az EKR-ben történő képviseletre történő meghatalmazást a Kbt. 35. § (2a) bekezdés 
szerint), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.  
8. Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik.  
9. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását ajánlattevők esetében kizárja.  
10. A közbeszerzési szerződés 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.  
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.  
12. Ajánlatkérőnél FAKSZ: dr. Dóka Zsolt lajstromszám: 00271.  
13. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során 
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésében megjelölte.  
14. A Vállalkozó a szerződéshez annak aláírásakor csatolja és a kivitelezés végét követő 24. hónap lejártáig fenntartja az építés-
szerelés kivitelezési munkákra vonatkozó, legalább 50.000.000,-Ft/biztosítási időszak és legalább 25.000.000,-Ft/káresemény 
kifizetési limitösszegig terjedő, az alvállalkozói tevékenységre is kiterjedő C.A.R. típusú építés-szerelési kivitelezési 
összkockázatú vagyon és felelősségbiztosítását.  
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.  
16. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 71. § alapján az ajánlattevők számára biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét.  
17. Az ajánlat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség teljes egészében 
Ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.  
18. Ajánlattevő csatolja a megjelölt felelős műszaki vezető szakemberek 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ és 
MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságának igazolását, amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés 
szerinti nyilvántartásból nem érhető el, továbbá a szakemberek önéletrajzát általuk aláírva, benne a jogosultság 
megszerzésének napra pontos időpontját, amennyiben ezzel rendelkezik és a munkáltatójuk megjelölését. Ha a szakember nem 
rendelkezik az MV-VZ, vagy MV-KÉ jogosultsággal, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő 
bemutatását és a képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumokat kell csatolni. Az önéletrajzban az egyéb információktól 
elkülönítve be kell mutatni továbbá a felhívás II.2.5) pontja szerinti értékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztásához a 
szakember MV-VZ, vagy MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalatát [megjelölve: a projekt neve, a 
szakember által végzett feladat megnevezése (Vízgazdálkodási építmények szakterület (MV-VZ), vagy Közlekedési építmények 
szakterület (MV-KÉ) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető), a szakember feladat ellátásának kezdő és befejező 
időpontja legalább év, hó pontossággal]. Csatolni kell továbbá a szakember tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a 
szakember által aláírva, az önéletrajzában, vagy külön dokumentumban. 
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