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Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

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

Útburkolat felújítás kivitelezési feladataiKözbeszerzés 
tárgya:

Tass Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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45233223-8

45233220-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen 
lenne, és a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

6098 Tass, külterület 0122/1 és 0122/2 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:3Időtartam 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:

45233200-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Útburkolat felújítás kivitelezési feladatai

Mennyiségi adatok: Kiindulási adatok: A burkolat hossza 2,63 km. A burkolat szélessége 3,10 - 4,0 m. A meglévő burkolat 
pályaszerkezete: - 4-5 cm hengerelt aszfaltburkolat - 20 cm szórt alap Megvalósítási adatok: Tervezési osztály: Gazdasági út (
3.1.1. Mezőgazdasági bekötő út) Akadályoztatás: S Tervezési sebesség: 30 km/h Forgalmi sávok száma: 1 Forgalmi sáv 
szélessége: 0122/1 hrsz.: 3,10 m, 0122/2 hrsz.: 4,0 m Padka szélesség: 0122/1 hrsz.: baloldal 1,50 m, jobb oldal 2,0 m, 0122/2 
hrsz.: 1,50 m

Útburkolat felújítás kivitelezési feladatai
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

302. A műszaki szakember útépítési 
munkák építőipari kivitelezése területén 
szerzett szakmai tapasztalata (HÓNAP)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

A nyertes ajánlattevő feladata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú projekt keretében útburkolat felújítás kivitelezése. A 
felújítandó útszakasz Tass Község Önkormányzatának a tulajdonában és kezelésében van, amelyek a Tass 0122/1 és a 0122/2 
hrsz. ingatlanokon találhatóak. Tass külterületén mezőgazdasági területek és tanyás ingatlanok megközelítésére szolgáló utak, 
amelyeknek a burkolatát fel kell újítani. A makadám rendszerű pályaszerkezeteken zömmel a kopóréteg elöregedése 
tapasztalható. Összerepedezett a felülete és kikátyúsodott. Magas az útpadka, ezért nem tud lefolyni a burkolatról a csapadékvíz
és ez még rásegített a burkolat tönkremenetelére. A tervezett szakasz kezdőpontja (0+000 km) a 0122/2 hrsz. és a töltés 
csatlakozásánál, végszelvénye a 0122/1 hrsz. terület határánál a 2+630 km-ben található. A helyszíni felmérés alapján 3,10 - 4,0 
méteres a burkolat szélessége, mindkét oldalán 1,50 - 2,0 m-es szélességű földpadkával és meglévő vízelvezető árokkal. 
Mennyiségi adatok: Kiindulási adatok: A burkolat hossza 2,63 km. A burkolat szélessége 3,10 - 4,0 m. A meglévő burkolat 
pályaszerkezete: - 4-5 cm hengerelt aszfaltburkolat - 20 cm szórt alap Megvalósítási adatok: Tervezési osztály: Gazdasági út (
3.1.1. Mezőgazdasági bekötő út) Akadályoztatás: S Tervezési sebesség: 30 km/h Forgalmi sávok száma: 1 Forgalmi sáv 
szélessége: 0122/1 hrsz.: 3,10 m, 0122/2 hrsz.: 4,0 m Padka szélesség: 0122/1 hrsz.: baloldal 1,50 m, jobb oldal 2,0 m, 0122/2 
hrsz.: 1,50 m A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban 
kerül részletezésre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233229-0

6098 Tass, külterület 0122/1 és 0122/2 hrsz.

Igen

Igen

Nem

Igen

3

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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.2.13) További információ:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16Projekt 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 leírása:

NemOpciók:

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:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

Nem

Nem

Igen

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

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: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) 
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát 
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtania. Amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban 
az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván 
alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(
ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény 
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. 
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az 
ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] 
hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
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M/1) Ajánlatkérő az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint írja elő az alkalmassági minimumkövetelményt: a) A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától
visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (közlekedésépítési kivitelezési tevékenység) szerinti, az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése, a teljesített építési beruházások - a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. A szerződést kötő másik fél által adott 
igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év
/hónap/nap bontásban) - a teljesítés helye - a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, 
telefonos és elektronikus elérhetősége) - az építési beruházás tárgya - az építési beruházás mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan 
részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen (nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházás esetén a közös ajánlattevő(k) által elvégzett egyenkénti teljesítés rövid műszaki tartalma is
) - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A
. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a 
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése 
alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel 
feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is. vagy b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) 
bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. M/2) Ajánlatkérő az alábbi a) vagy b) pontban foglalt 
igazolási mód szerint írja elő az alkalmassági minimumkövetelményt: a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: P/1) A nyilatkozat tartalma alapján 
megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 
közbeszerzés tárgyából (közlekedésépítési kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele 
összesen nem érte el a 45 000 000 HUF értéket. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjának második 
fordulatában hivatkozott jogszabályi feltételre figyelemmel - amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete után 
kezdte meg működését - ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha a 
nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közlekedésépítési kivitelezési 
tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 45 000 000 HUF értéket. 
Ajánlatkérő a „közlekedésépítési kivitelezési tevékenység” kifejezés alatt a közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy 
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények (út, kerékpárút, gyalogosút (járda), térburkolat, vasút, földalatti 
vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó, repülőtér, kikötő, valamint ezen építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) és 
berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a befogadóig) építési-szerelési munkáit érti. Ajánlattevő az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

Az alkalmassági minimum követelmények:

P/1) Ajánlatkérő az alábbi a) vagy b) pontban foglalt igazolási mód szerint írja elő az alkalmassági minimumkövetelményt: a) A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az ajánlattételi felhívás megküldésének napját 
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (közlekedésépítési kivitelezési tevékenység) származó 
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) 
bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti - irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozatnak a benyújtása nem lehetséges, az 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 előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. vagy b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) 
bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai, illetve az építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU 
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell 
igazolásként benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az 
ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és 
az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, 
valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint 
felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve 
melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet 
végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
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NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult 
képviselője általi - a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi 
szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) 
bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak 
figyelembe vételével, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Az ellenszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó részletes szabályok a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.

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

Teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, kellékszavatosság, jótállás. A szerződés biztosítékaira 
vonatkozó részletes szabályok a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: M/1) A szerződést kötő másik fél által 
adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben 
összesen nem rendelkezik minimum 400 m3 aszfalt felhasználásával készült útburkolat építésére és/vagy felújítására vagy azzal 
egyenértékű munkák elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával. Ajánlatkérő 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában előírt minimumkövetelmények egy vagy több referenciával is 
teljesíthetőek. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) 
pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül 
megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. M/2) Az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok tartalma alapján 
megállapítható, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincsen - minimum 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó 
mellékletében meghatározott MV-KÉ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 
vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével, és a végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel, - minimum 1 fő 
minőségellenőrzésért felelős szakember, aki rendelkezik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. Az egyes francia bekezdések 
vonatkozásában megajánlott szakemberek egyidejűleg kizárólag egy pozícióra jelölhetőek, a fentiekben hivatkozott szakemberek 
közötti átfedés nem lehetséges! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása 
vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe!
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is 
megfelelhet.

Az alkalmassági minimum követelmények:

pontjában foglaltak értelmében a teljesítésbe bevonni kívánt - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - szakemberek megnevezése, 
a megnevezett szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló okiratok másolata, szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, valamint a szakemberek rendelkezésre állását igazoló nyilatkozat. Az ajánlatkérő által előírt
végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek az oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak 
jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát), vagy (adott esetben) a kamarai névjegyzékben történő szereplés tényét igazoló 
dokumentumot szükséges az ajánlatában benyújtania. vagy b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
értelmében az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.

Nem

Nem

Nem
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1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás az EKR rendelet alapján létrehozott és a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett - a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató - informatikai rendszerben 
(Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kerül lefolytatásra, kivéve, ha az elektronikus úton történő kommunikáció és az EKR 
alkalmazása az EKR rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével nem kötelező. Az 
ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKR rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. A Kbt.
41. § (2)-(3) és (5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás az EKR 
rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben nyomatékosan 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy üzemzavarnak az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak 
szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünetet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő 

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

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)60vagy 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

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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.08.30. 10:00

HU

2018.08.30. 12:00

Nem



EKR000496342018

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Super Road Kft. Magyarország, 3373 
Besenyőtelek Petőfi Út 12

Tel.: +36 706280078
Email: superroad@freemail.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Nagy Út Bau Kft Magyarország, 3372 
Kömlő Kossuth Út 12

Tel.: +36 06703637271
Email: miok18@freemail.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Zselic Invest Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 7400 
Kaposvát József Attila Utca

7.

Tel.: +36 704185117
Email: csabai.mate@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Profi Aszfalt Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 3388 
Poroszló Jövő Út 8

Tel.: +36 304459587
Email: profiaszfalt@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

Helyesbítés

További információk

Módosítás
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.08.15.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

helyzetet tekinti! Az EKR rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ha az ajánlattevő által, vagy 
más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás
vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22.
§ (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően 
kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett 
eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR 
rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez és 
benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az EKR rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt 
jogszabályi előírások értelmében ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, 
hogy az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a regisztráció 
megtételére. 3. Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása, valamint az ajánlat részét 
képező dokumentumok és nyilatkozatok benyújtása során az EKR rendelet 10. § (1)-(3) és (5) bekezdéseiben foglalt jogszabályi 
előírások figyelembe vételével szükséges eljárniuk. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum 
közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. Az 
elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus 
visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. 4. Az 
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKR rendelet 12. § (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján is történhet. 5. Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó 
személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKR rendelet 13. §-a alapján 
vizsgálja. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó részletes szabályok a felhívást kiegészítő további közbeszerzési 
dokumentumokban kerülnek részletezésre.
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Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Lakesz Út Kft
Magyarország, 3374 

Dormánd Dózsa György Út 
11

Tel.: +36 305352418
Email: lakeszut@gmail.com

Meghívott 
gazdasági 
szereplő
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