AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A Kbt. 115. § szerint indított nyílt közbeszerzési eljárásban
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
képviseli: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Telefon:
Fax:
E-mail:

+36 26389566
+36 26389724
titkarsag@nagykovacsi.hu

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak
indokolása:
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás, amely a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti
keretmegállapodás megkötésére irányul. Az eljárás alkalmazásának indoka: az építési beruházás
(kivitelezés) becsült értéke – a Kbt. 16-19. §-ainak figyelembe vételével – nem éri el a nettó
300.000.000,- Ft-ot.
3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi
feltételei:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt, térítésmentesen küldi meg a felkért
ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció), melynek
részét képezik a műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, az ajánlattevők által benyújtandó
dokumentumok mintái, valamint a szerződéses feltételek (szerződéstervezet).
4.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy: Építési beruházás (Kivitelezés)
„Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépítési létesítményeinek építése, karbantartása”
CPV Kód:
45200000-9
45233200-1
45233228-3

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Különféle útburkolatok
Útburkolat építése

Az ajánlatkérő a megrendelésre kerülő kivitelezési munkákkal kapcsolatos pontos elvárásait a
Műszaki Leírásban határozta meg.
Mennyiség:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 259.750.000,- Ft.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a szerződés teljes keretösszegét.
Általános út helyreállítási munkák, murvás (föld) utak, karbantartása, felújítása, építése
műszaki leírás
Elvégzendő feladatok általában:
 Murvás út kátyúzása (0/22 zúzottkővel)





















Út űrszelvény szabályzása, kivágása. (irtási munkák)
Zúzottköves útalap bontása, helyi depózása.
Zúzottköves útalap készítése (M56, Fzka 56) kompletten
Geometriai javítás, profilozás, gréder alkalmazásával (oldalesés beállítás, hosszesés korrekció,
síkba rendezés, tömörítéssel)
Padkák javítása, lenyesése, feltöltése, rendezése, tömörítéssel)
Javítás nagy felületen, felületi zárás 5-10 cm zúzottkő felhasználásával.
Út víztelenítés készítése helyi adottságoknak megfelelően
Kiszoruló anyagok elszállítása lerakóba.
Zöldterületek rendezése, humuszolás, füvesítés
Útrekonstrukció kimosódott útalapok helyreállítása, az iszapos anyag eltávolításával, az útalap
visszaépítésével, adott esetben új útalap építése. (Út hosszon, út szélességben)
Károsodott burkolatok bontása, útalap helyreállítása (20cm M50), kátyúzás,
Tükörképzés, tömörítés, keresztesés kialakítása
Süllyesztett, illetve „K” szegély, kiemelt szegély építése, visszaépítése, esetemként árokba
vezető surrantók építésével.
AC-22 aszfalt kötőréteg készítése, AC-11 aszfalt kopóréteg készítése, illetve térköves
burkolatok helyreállítása építése.
Meglévő árok tisztítása, profilozása, esetenként újraépítése.
Vízépítési műtárgyak építése, újra építése, és a meglévő megrongálódott létesítmények
felújítása. Zárt és nyílt csapadék víz elvezetések kezelése.
Megsemmisült, rongálódott úttartozékok pótlása.
Károsodott vasbeton szerkezetek bontása, helyreállítása, megerősítése.
A helyreállítások dokumentálása

Szilárd burkolatú utak, járdák, terek karbantartása, felújítása, építése.
Elvégzendő feladatok általában:
 Aszfaltos út kátyúzása (AC 11 aszfalt kopó réteg felhasználásával, a terület körbevágásával,
takarításával, emulziós permetezéssel, a vágási szélek, slusszok bitumenes szalaggal történő
lezárásával, és a törmelék elszállításával)
 Aszfalt marás, pálya marás 0-20 cm között
 Mart aszfaltos útburkolatok, burkolat alapok készítése, gépi és kézi technológiuával.
 Nagyfelületű aszfalt szőnyegezés finisheres géplánc segítségével, változó vastagságba, útalap és
kötő réteg készítése
 Nagyfelületű aszfalt szőnyegezés finisheres géplánc segítségével, változó vastagságban, út
kopóréteg készítése (AC 11 eruptív kővázú aszfalt alkalmazásával)
 Aszfalt szegély készítése meglévő burkolatra.
 Útpálya repedések javítása, Útügyi Műszaki előírások szerint, illetve bitumenes szalag
alkalmazásával
 Itatásos felületi zárás készítése bitumen emulzió alkalmazásával, NZ 2/4 szórással, ÚT
technológiák szerint.
Vízi létesítmények és műtárgyak karbantartása, felújítása, építése.
Elvégzendő feladatok általában:
 Földárkok tisztítása, profilozása. Szabvány árok készítés
 Átereszek tisztítása, kézi és gépi (Woma) eszközök alkalmazásával.
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 Rácsos átereszek tisztítása, építése
 Meglévő burkolt árkok. vízépítési műtárgyak tisztítása, kézi erővel, iszapos anyag elszállítása
 Meglévő burkolt árkok. vízépítési műtárgyak javítása, burkolatok felújítása, anyag (meder
burkolatok) pótlásával.
 Partfal, rézsűk rendezése, megerősítése.
 Támfalak, tám elemek javítása, építése.
 Vízelvezető komplett rendszerek építése
 Helyszíni szerkezeti beton és vasbeton munkák készítése
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő
igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a szerződés teljes keretösszegét.
5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják
Kivitelezési keretmegállapodás „Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépítési létesítményeinek
építése, karbantartása”vonatkozásában
6) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A keretmegállapodás időtartama: A Keretmegállapodás a rendelkezésre álló keretösszeg teljes
felhasználásáig, de legkésőbb a Keretmegállapodás hatályba lépésének időpontjától számított 36
hónapig.
7) A teljesítés helye:
Nagykovácsi
NUTS-kód:
HU 102 Pest megye
8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő részben önerőből, részben a megkötendő szerződés hatálya
alatt minden évben vis maior támogatásban részesülő munkák esetében támogatásból fizeti meg
(2017. évre vonatkozó azonosító számok: ebr 324047, ebr 322298, ebr 309892), a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 135. § (1), (3), (5) bekezdésében foglaltak szerint a
teljesítés igazolását követően benyújtott számla alapján; támogatásból történő kifizetési esetén az
adott támogatási konstrukcióra (2017. évre vonatkozó azonosító számok: ebr 324047, ebr
322298, ebr 309892) irányadó utófinanszírozás szabályai alapján a 2003. évi XCII. tv. 36/A. §
előírásainak is megfelelően.
A szerződés finanszírozása részben a Magyar Állami Költségvetés, valamint az Ajánlatkérő
forrásaiból történik. A támogatásban részesülő munkák esetében a teljes nettó számlaösszeg
90,000000 %-a kiegyenlítése vis maior támogatás keretén belül a Magyar Kormány
finanszírozásával valósul meg. A támogatásban részesülő munkák esetében a fennmaradó részt –
a teljes nettó számlaösszeg 10,000000 %-át az Ajánlatkérő saját forrásból egyenlít ki.
Az ajánlattétel, a keretmegállapodás, számlázás és kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
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9) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés
tárgyát képező azonos munkanemek és feladatok beszerzése esetén a részekre történő ajánlattétel
lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között
megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével.
10) Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontok szerint értékeli.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok, valamint az azok súlyát meghatározó
szorzószámok (súlyszámok):
Szempont

Súlyszám

Az árazatlan költségvetés A listája szerinti
tételek összesített nettó ajánlati ára
Az árazatlan költségvetés B listája szerinti
tételek összesített nettó ajánlati ára
Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,1%/nap
– max. 2%/nap)
Jótállás vállalt időtartama (hónap) (min. 24-max.
36 hónap)
Fenntarthatósági terv

20
50
5
5
20

Az ajánlatok 1-4 részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa 1-10 pont, az 5. részszempont esetén 1-100 pont.
Ajánlatkérő az 1-2. bírálati részszempontra adott ajánlati elemet az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutató
(KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A. 1. ba)) pont szerint értékeli.
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb : Avizsgált
ahol
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
Ajánlatkérő a 3., 4., bírálati részszempontokra adott ajánlati elemeket az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról
szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám 1. sz. melléklet A. 1. a)) pont szerint értékeli.
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = A vizsgált : Alegjobb
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ahol
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

Alegjobb: az ajánlatkérő által megadott maximális érték
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
Ajánlatkérő az 5. bírálati részszempontra adott ajánlati elemet az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutató
(KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet B. 1. pont szerint értékeli, a műszaki leírásban mellékelt
értékelési szempontrendszer figyelembevételével.
11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint 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 Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a
következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok
hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy
részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási módok:
Igazolás módja:
P/1 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladását megelőző 3 üzleti évre
vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit,
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attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az
esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenység (mélyépítés körébe tartozó építmények építési vagy felújítási munkáinak ellátása)
megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy
meghaladja a 90 000 000 HUF-ot
P/2. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolni az előző
három üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (mélyépítés körébe tartozó építmények
építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkáinak ellátása vagy útépítési munkák
elvégzése) származó –általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1.) vagy
P/2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve 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 a beszámoló, illetve
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.
M/1. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolni kell az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásairól
szóló referenciaigazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének
megfelelően.
M/2. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján csatolni kell az
ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését képzettségük,
szakmai tapasztalatuk és annak időtartama ismertetésével. Az ajánlathoz csatolni kell a nevezett
szakemberek által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a képzettséget,
végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
M/3. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. j) pontja alapján csatolni kell a
minőségbiztosítási intézkedéseire vonatkozó tanúsítvány egyszerű másolatát.
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M/4. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. h) pontja alapján csatolni kell az
ajánlattevő teljesítéshez rendelkezésére álló eszközök, berendezések, valamint műszaki
felszereltség leírását, valamint nyilatkoznia kell az eszközök rendelkezésre állásának jogalapjáról.
(pl. saját tulajdon, bérlemény, stb.)
Alkalmassági minimum követelmények:
P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben az üzemi/üzleti
eredménye a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében több mint 1 évben negatív
volt;
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés
tárgya (mélyépítés körébe tartozó építmények építési vagy felújítási munkáinak ellátása) szerinti
nettó árbevételének összege nem éri el a 90.000.000,-Ft-ot.
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezi az ajánlattételi felhívás megküldésétől
visszafelé számított öt éven belül legalább 100.000.000,- Ft összértékű, legfeljebb 5 szerződésből
származó mélyépítési kivitelezési referenciával, amely tartalmaz:
min. 2000 m2 térkő burkolatépítést;
min. 1000 m2 területrendezési munkát;
min. 50 m3 vasbeton szerkezetű műtárgy építést;
min. 400 m csatorna építést;
min. 200 m2 kátyúzási munkát;
min. 5000 m2 aszfalt pályaszerkezetű útépítési vagy felújítási munkát;
min. 500 m2 ároképítési, árokrendezési munkát.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2/1. legalább 2 fő szakemberrel, aki megfelel az MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez szükséges feltételeknek.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/3/1 ISO 9001
rendszerszabvány szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó vagy az azzal egyenértékű más
tanúsítványok egyszerű másolatával.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a beruházás teljesítésére alkalmas:
- legalább 2 db min. 70 kW-os kotró-rakodó géppel, valamint
- legalább 1 db min. 100 kW-os forgó-kotró géppel; továbbá
- legalább 1 db min. aszfalt finisherrel, valamint
- legalább 1 db min. 8t feletti vibrohengerrel.
13) Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő:
2017. április 21. 10:00
14) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe:
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda.
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15) Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés:
Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.
16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje:
2017. április 21. 10:00 óra
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1. Dr. Sándor Ügyvédi Iroda.
Jelenlétre jogosultak: 68.§ (3) bekezdése szerint.
17) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
60 nap.
18) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 19) Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információt:
Ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő nem ír elő.
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi
fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a teljes
nettó szerződéses ellenérték (keretösszeg) 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a nyertes
Ajánlattevőnek a keretszerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátania, olyan módon,
hogy az a fölötti rendelkezési joga Ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően a
keretmegállapodás időbeli hatálya alatt + 60 napig biztosított legyen. Az előírt tartalmú biztosíték
határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával
kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási
biztosítékot a közvetlen megrendelés szerinti számla benyújtásának időpontjában kell a nyertes
Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az
Ajánlatkérőnek a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a közvetlen megrendelés
eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától (közvetlen megrendelés
teljesítési véghatárideje) a Szerződés szerinti jótállási időszak (min. 24 hónap – max. 36 hónap)
lejárta + 60 napig biztosított legyen. Az előírt tartalmú jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása
a teljesítési biztosíték jótállási biztosíték összegének megfelelő mértékű felszabadítását
eredményezi. A jótállási biztosíték mértéke a közvetlen megrendelés ellenértékének 5 %-a.
Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben a keretmegállapodást
egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a
keretmegállapodás alapján tett közvetlen megrendelések vonatkozásában több mint 1 alkalommal
az előírt tartalmú jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása elmarad és az
ajánlatkérőnek a keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.
A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek. Ennek
alapján biztosíték a nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 banki
munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan
és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékot befizetés esetén Ajánlatkérő ERSTE
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Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-64340737 számú számlájára kell teljesíteni. A
befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépítési létesítményeinek
építése, karbantartása”. A biztosítékok kedvezményezettje Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata. A teljesítés befizetés esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a
bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy a
bankgarancia eredeti példányával igazolható.
Ajánlattevő köteles ajánlata részeként benyújtani a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti
nyilatkozatot.
Késedelmi kötbér: A közvetlen megrendelés késedelmes teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő a
késedelem első napjától számítva a késedelemmel érintett napok után, az ajánlatában szereplő
napi, általános forgalmi adó nélkül számított közvetlen megrendelés nettó ellenértékének
ajánlatban vállalt %-át kitevő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. Az ilyen módon
kiszabható kötbér maximuma a közvetlen megrendelés nettó ellenértékének 20 %-át nem
haladhatja meg.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a teljesítés a nyertes Ajánlattevő érdekkörébe tartozó
okból kifolyólag nem szerződésszerű, a nyertes Ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.
Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba kijavításáig eltelt időszakra vonatkozik. Mértéke és
maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Megrendelő a kötbérmaximum elérését
követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a közvetlen megrendelés teljesítése a nyertes Ajánlattevő
érdekkörébe tartozó okból, illetve a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül
vagy meghiúsul, vagy a kötbérmaximum elérését követően, ha Ajánlatkérő teljesítéshez fűződő
érdeke megszűnt, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan megszüntetni. Ebben az
esetben a nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér
összege a közvetlen megrendelés nettó ellenértékének 20%-a.
A teljes Keretmegállapodás meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a Keretösszeg 20 %-a.
Teljes körű jótállás: a közvetlen megrendelés szerinti munkának sikeres átadás-átvételi eljárását
követően kiadott teljesítési igazolás keltétől számított, a nyertes ajánlatban vállalt – min. 24, max.
36 – hónap.
20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: 21) Az eljárás jogcíme:
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás, melyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásban
irányadó szabályai alkalmazandóak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel.
22) A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít a hiánypótlásra a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak
megfelelően.
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23) Egyéb információk:
1.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2), illetve (4), (5) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan.
2.
Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt
csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 1
példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban
foglaltak az irányadóak.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni:
„Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépítési létesítményeinek építése, karbantartása
– Ajánlat”
3.
A Felhívásban és a dokumentációban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat a dokumentációban meghatározott sorrendben, az elhelyezési utasításokat
megfelelően betartva kell az ajánlathoz csatolni a tartalomjegyzék tagolódásának megfelelően.
4.
Az Ajánlat részét képezi a Dokumentációban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul
beárazott példánya, valamint az Ajánlat részeként kell benyújtani a külön melléklet szerinti
követelmények szerint elkészített Fenntarthatósági tervet. (Szakmai ajánlat).
5.
Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon 9.00 és
15.00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-tól az ajánlattételi határidő
lejáratának időpontjáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6.
Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő (közös ajánlattevők) tekintetében a képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája egyszerű másolatban. Benyújtandó továbbá azon alkalmasság igazolásához igénybe vett
gazdasági szereplő tekintetében a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási
címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban, akik az ajánlat
keretében egyébként saját nyilatkozatot nyújtanak be. Amennyiben az ajánlatba becsatolt
nyilatkozatokat meghatalmazott írja alá, csatolandó a meghatalmazás is, amely a meghatalmazó és
a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
7.
Amennyiben az ajánlattevő tekintetében változás bejegyzési eljárás van folyamatban az
ajánlathoz csatolni kel a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről
szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés
teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a közös ajánlattevők
képviseletére jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő.
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9.
Nyertes Ajánlattevő – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a kivitelezés teljes
időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési biztosítást kötni vagy a meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 75.000.000 forint/káresemény és minimum
90.000.000 forint/éves kártérítési limittel. A nyertes Ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény
eredeti példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára köteles Ajánlatkérőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
10.
Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1, P/2, M/1, M/2, M/3, M/4
11.
Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és
fordítást igényel ajánlatkérő - az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának az
ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok ajánlattevő általi felelős fordítását is.
Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
12.
Kiegészítő tájékoztatás:
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I./1., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Telefon: +36-1/209-2296
Fax: +36-1/209-0063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
A kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt. 56. §-ában és 114. § (6) bekezdésében leírtak szerint
faxon és/vagy elektronikus úton történik.
13.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság
létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
14.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
15.
Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
16.
Az ajánlattevő már az ajánlatában jogosult benyújtani az egyébként a Kbt. 69. § szerinti
felhívásra benyújtandó okiratokat. Amennyiben ajánlattevő él ezzel a lehetőséggel, vagyis
benyújtja az egyébként a Kbt. 69. § szerint felhívásra benyújtandó okiratokat, az nagymértékben
elősegíti az eljárás minél hatékonyabb és gyorsabb lebonyolítását.
17.
Ajánlattevőnek az ajánlata keretében csatolnia kell arra vonatkozóan az igazolását, hogy
szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységre
jogosultak névjegyzékében! Amennyiben ajánlattevő megtalálható az ingyenesen elérhető
adatbázisban, ennek vonatkozásában elégséges nyilatkozatot benyújtania és a nyilatkozatban az
elérési útról ajánlatkérőt tájékoztatnia!
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18.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.

19.
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet illetve a további
vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24) Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja:
2017. április 3.
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