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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72279200Fax:+36 72279200Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU231NUTS-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:

Dr.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

Külterületi összekötő földút aszfaltozásaKözbeszerzés 
tárgya:

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001001482018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

KISASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EKRSZ_
55449036

Kisasszonyfa HU231 7954

Petőfi Utca 39.

Kószó Emőke

kirendeltseg@magyarmecske.hu +36 204382203

Dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd EKRSZ_
57432737

Siklós 7800

Felszabadulás Utca 38/A.

Zoric Ildikó

jougyved@gmail.com
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II.2.3) A teljesítés helye:

45233228-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Egybefüggő út kivitelezésére kerül sor egy építési engedély alapján, ami miatt a kivitelezés műszakilag nem osztható.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Baranya megye, Kisasszonyfa, 071, 072 és 073 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:8Időtartam 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:

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Külterületi összekötő földút aszfaltozása

Kisasszonyfa 071, 072, 073 hrsz-ú külterületi földutak szilárd burkolattal történő kiépítése 1090, 17 méter hosszban, 5,0 méter széles 
útkoronán, 3,0 méter széles útburkolattal, mindkét oldalon 1,0 méter széles padkával, 2,5 %-os egyoldali eséssel. A végszelvénytől az 
aszfaltburkolat szélességében 10,0 m hosszon sárrázót kell kiépíteni. A tervezett út burkolatról a lefolyó csapadékvizek az út két 
oldalán lévő árkokba kerülnek bevezetésre. A jelen kivitelezés építési engedélyköteles tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes 
mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja 
ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő 
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének 
kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés
is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is 
elfogad.

Külterületi összekötő földút aszfaltozása
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Kisasszonyfa 071, 072, 073 hrsz-ú külterületi földutak szilárd burkolattal történő kiépítése 1090, 17 méter hosszban, 5,0 méter széles 
útkoronán, 3,0 méter széles útburkolattal, mindkét oldalon 1,0 méter széles padkával, 2,5 %-os egyoldali eséssel. A végszelvénytől az 
aszfaltburkolat szélességében 10,0 m hosszon sárrázót kell kiépíteni. A tervezett út burkolatról a lefolyó csapadékvizek az út két 
oldalán lévő árkokba kerülnek bevezetésre. A jelen kivitelezés építési engedélyköteles tevékenység a jogerős engedély száma: ÚT/156/
40/2017. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások 
tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt 
lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "
vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben 
egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

Baranya megye, Kisasszonyfa, 071, 072 és 073 hrsz.

Igen

Igen

2. részszempont: Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) /min.0-maximum
2 fő/

10

3. részszempont: A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (
min. 0 hó-max. 36 hó)

20

Nem

Igen

9

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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1. Késedelmi kötbér: az egyösszegű nettó ajánlati ár 1 %-a/naptári nap, minden késedelmesen eltelt nap után, de max. a nettó ajánlati 
ár 20 %-a. 2. Hibás telj. kötbér: az egyössz. nettó ajánlati ár 10 %-a ha AK nem él szavatossági jogai érvényesítésével. 3. Meghiús.-i 
kötbér: a nettó ajánlati ár 20 %-a. AK meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalk. a végtelj.-i hat.időt neki felróható okból 30 
napot meghaladóan túllépi, vagy a szerz. telj.-től a hat.idő lejárta előtt saját elhat.-ból, neki felróható okból eláll. 4. AK kötbér címen 
összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megf. kötbért jogosult érvényesíteni. 5. Jótállás: AK 24 hónapos kötelező jótállási 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Alkalmassági minimumkövetelmény nem kerül meghatározásra

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Alkalmassági minimumkövetelmény nem kerül meghatározásra

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]:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Korm.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában, a Kbt. Harmadik Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltaktól eltérően a Kbt. 62. 
§ (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Korm. (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett 
igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett 
Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági 
szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontjára vonatkozóan az EKR-ben rendelkezésre bocsátott Űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia Ajánlattevőnek. Az alvállalkozó, valamint
az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. 
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában 
előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését, azaz az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját 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. Öntisztázás a Kbt. 64. §. szerint. AK 
felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 12. § (2) bek.-re.

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) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése 
alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

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

AK a munkaterületet a szerződés aláírásától számított 8 naptári napon belül adja át. Előteljesítés Ajánlatkérő előzetes hozzájárulásával
megengedett.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, 1826764013 iratazonosító sz.
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V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Fedezet: 95 % tám. (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, 1826764013 iratazonosító sz.), az utófinanszírozás szabályai szerint, a kifiz. pénzneme forint
. 2. Előleg a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a nettó telj. ellenszolg. 5 %-a, elszámolása a végszámlában történik. 3. Benyújtható számlák 
száma, értéke, gyakorisága: 50 %-os teljesítésnél-1 db részszámla, 100 %-os telj.-nél, sik. műsz. átadás-átvételt köv. 1 db végszámla. 4.
Telj.ig. a Kbt. 135. § (1) bek. szerint 15 napon belül. Fiz. határidő: a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint a számlák kézhezvételétől szám. 
30 napon belül átutalással. Alvállalkozók igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. 32/A. és B § szerint. 
5. ÁFA megfiz. rendje: az Áfa tv. 142. §-nak hat.alá tartozik (fordított Áfás beruh.). 6. Fiz. kés.: Ptk. 6:155. §. További inf. a dok.ban.

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

kötelezettséget ír elő a végleges és sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első naptól, amely egyben értékelési szempont is. 6.
AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza. 7. Kés.-i kamat: Ptk. 6:155. § szerint.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.01.18 09:00

HU

60

2019.01.18 11:00
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2018.12.19

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 2. Értékelési 
módszerek: 1. részsz.: fordított arányosítás, 2. részsz: pontozás módszere, 3. részsz.: egyenes arányosítás, részl. leírás a dok.-ban
. 3. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem - legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott 
ajánlati elem nem lehet, amelyre a minimális pontszámot adja AK: 2. részsz.: 0 fő 3. részsz.: min. 0 hónap - és azon legkedvezőbb
szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot 
ad AK: 2. részsz: 2 fő 3. részsz: max. 36 hó 5. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 
költség AT-t terheli. 6. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) 
bekezdésében foglaltakra. AK alkalmazza a 71. (6) bekezdését. 7. Amennyiben több AT közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról
szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó [Kbt. 35. § (6) bekezdése] - megállapodást az ajánlathoz csatolni
kell, a közbeszerzési dok.-ban részletezett tartalommal. 8. AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dok.-ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot. 9. Ha valamely 
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az 
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben 
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton 
megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. 10. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni. 11. Az ajánlatban a Kbt. 
66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell. 12. Az ajánlatban csatolni kell az árazott költségvetéseket Excel formátumban. 13. AK 
a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja. 14. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontját. 15. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 16. Csatolandó az ajánlatban
aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája. 17. AK nem kéri az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában 
előírtak megjelölését. 18. A nyertes ajánlattevő köteles −legkésőbb a szerződéskötés időpontjára− összkockázatú vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.) kötni vagy meglévő felelősségbizt.-t kiterjeszteni legalább 20 MFt kárösszeg/
bizt.-i időszak és legalább 3 MFt/káresemény mértékéig, melynek a műsz. át.ad. köv. 12 hó-ig érv.ben kell maradni. A 
felelősségbizt.-nak ki kell terjednie AT, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által 
okozott kárért való felelősségre is. A biztosítás meglétét legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig be kell mutatni, melynek 
elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül. AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbizt.-ra vonatkozóan. 
19. AK helyszíni bejárást nem tart, helyszín szabadon megtekinthető. 20. AK konzultációt nem tart, a felhívással, illetve dok.-val 
kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §, és 114.§ (6) bekezdésének megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet. 
21. A jelen eljárás ajánlattételi felhívásában nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a végrehajtási 
rendeletei szerint kell eljárni. 22. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 23. AK a II.2.7) pontban megadott időtartamnál 1 hónap alatt 30 naptári napot 
ért. 24. Hátrányos helyzetű munkaváll. foglalk.-val kapcsolatos kötbér: 10.000 Ft/fő/munkanap. 25. Az eljárásba bevont FAKSZ: 
Dr. Zoric Ildikó; lajstromszám: 000158 KARAKTERKORLÁT MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A DOK.-BAN

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték
Nem




