
Felhívás

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

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 23500927Fax:+36 303110947Telefon:E-mail:

GyörgyKapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU120NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.biatorbagy.huA 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

Biatorbágy Város Önkormányzata EKRSZ_
61120417

Biatorbágy HU120 2051

Baross Gábor Utca 2/A

Kovács András

jegyzo@biatorbagy.hu +36 23310174 +36 23310135

www.biatorbagy.hu

Complexpert Informatikai és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
24352213

Budaörs 2040

Aradi Utca 17.

Berta Ferenc

bertaferenc@t-online.hu

www.bftender.hu

Regionális/helyi szintű



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

A felújításra, kiépítésre tervezett utca a meglévő útburkolat felületén halad, a meglévő burkolat úttengelye egyenes 
vonalvezetésű. A Kölcsey Ferenc utca a Szent István utcából kiágazva kerül kialakításra 170,41 m hosszon, 4,0 m tervezett 
burkolatszélességgel, egyoldali burkolateséssel, kétoldali csapadékvíz-elvezető rendszerrel, valamint kétoldali 1,50 m szélességű
padkával. A Szent István utcánál tervezett sarok lekerekítő ívek ívsugár értékei R = 6,00 – 6,00 m. A tervezett utca 170,41 m 
hosszon egyenes nyomvonalú. Az útfelújítással és csapadékvíz-elvezetéssel érintett kapubejárók a meglévő kapu-, illetve 
burkolatszélességnek megfelelően, de min. 3,00 m szélességgel kerülnek átépítésre, csatlakoztatásra – az érintett szakaszon. A 
tervezési szakaszon bal oldalon a csapadékvíz továbbvezetése érdekében „Kv” jelű ferde/döntött szegély készül 5 cm 
szintkiemeléssel. A jobb oldalon végig „SSz” jelű süllyesztett szegély épül, az útburkolatról érkező csapadékvíz árokba 
vezetésének biztosítására. Kapubejárókban mindkét oldalon „Kv” jelű ferde/döntött szegély készül 5 cm szintkiemeléssel. A 
meglévő szilárd burkolatú kapubejárók mindkét oldalon, de csak a csatlakozás biztosításának mértékéig aszfalt burkolattal 
kerülnek átépítésre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233142-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma kizárja a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

BiatorbágyII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:45vagy napban:Időtartam 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:

45233142-6

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)
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Kölcsey utca útépítés

A Kölcsey Ferenc utca a Szent István utcából kiágazva kerül kialakításra 170,41 m hosszon, 4,0 m tervezett burkolatszélességgel
.

Kölcsey utca útépítés

Biatorbágy



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):

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:

70Nettó vállalkozói díj összesen (Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10Előteljesítés időtartama (Legkedvezőbb 
15 naptári nap, legkedvezőtlenebb 0 
naptári nap) (naptári nap)

20Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap 
felett (legkedvezőtlenebb 0 hónap, 
legkedvezőbb 24 hónap) (hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

Igen

Igen

Nem

Igen

45

Nem

Nem

Nem

Nem



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

A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi, 
hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 1.) Késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbér: minden naptári napra, 
amellyel a befejezés késlekedik, vagy a hiba kijavításának időtartamára, 1 %/naptári nap. Alapja a teljes nettó vállalkozói díj. 
Maximuma a napi kötbér 20 szorosa. 2.) Meghiúsulási kötbér: A nettó vállalkozói díj 25%-a. 3.) Jótállás: a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számítva az ajánlattevő által vállalt jótállási idő hónapokban kifejezve (
ajánlattevő megajánlásától függően, de min. 36 hónap). 4.) Szavatosság: Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. § szerint. 5.) Teljesítési 
biztosíték a garanciális kötelezettség biztosítékaként a forgalmi adó és tartalék keret nélküli ajánlati ár 3 %-a a Kbt. 134. § (6) bek. b) 
pontja szerint a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.

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]:

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:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös 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 előírt kizáró okok 
bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint, valamint 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 szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az 
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot. A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles 
elfogadni, ha az ajánlattevő a 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 igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t az EKR-ben kell csatolni 
az ajánlathoz. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell 
nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A 
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban az EKR-ben kell benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan 
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az 
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő 
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR) 12. § (2
) bekezdésében foglaltakra.



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

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 a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő 
összegű előleget biztosít. A számla ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű (rész)teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a 
Kbt. 135.§ (1)-(7) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) – (2) szerint, átutalással. A számla
fizetési határideje 30 nap, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő 
által kiállított teljesítésigazolás. A beruházás építési engedélyköteles. Az ajánlattevő 1 db előlegszámla és 50 % készültségi szint 
elérésekor egy részszámla, valamint 1 db végszámla benyújtására jogosult. Jogszabályok: - 2015. évi CXLIII. törvény - 2013. évi V. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről. - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.08.06. 08:00

HU



V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi feltételt. 2.) Az ajánlatok bírálati 
szempontjai: Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0,00 - 10,00 pont. 1. értékelési 
részszempont: fordított arányosítás módszere. A képlet P vizsgált = (A legjobb / A vizsgált ) x 10. 2. részszempont: Jótállás 
időtartama. A képlet: Pvizsgált = (Avizsgált Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x 10, azaz a 
legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül. Ajánlatkérő felhívja T.
Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a kötelező 36 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális 
szintjének, míg e fölött legfeljebb 24 hónap jótállási időt lehet megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű 
vállalásra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10,00 pont). 3. részszempont: Előteljesítés időtartama. 
A legkedvezőbb ajánlat (15 naptári nap) a maximális 10,00 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva, az arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A legkedvezőtlenebb 
megajánlás, 0 (nulla) naptári nap 0,00 pontot kap. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza az 
adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a 10 pontot ad, 
és a pontozási képletbe is 10 pontot ír. Az ajánlatkérő emlékeztet, hogy az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjénél kedvezőbb
megajánlás is csak 10 pontot ad, de a szerződésbe az ajánlattevő által megajánlott, az adott ajánlati elem legkedvezőbb 
szintjénél kedvezőbb megajánlás kerül. Az ajánlatkérő a következő képletet alkalmazza: Pvizsgált = (Avizsgált –
Alegkedvezőtlenebb )/ (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x 10, azaz a legkedvezőtlenebb értékből a képletben mind a 
vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlás levonásra kerül. 3.) Az EKR-ben az alábbi nyilatkozat űrlapokat kell kitölteni: 
Felolvasó lap és a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pont szerinti nyilatkozatot, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot és a Nyilatkozatot 
a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. 4.) Az ajánlatkérő nem írja elő, hogy az ajánlattevők a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) 
és b) pontja alapján az ajánlatukban jelöljék meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 
kívánnak igénybe venni, továbbá meg kell határozni az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók
nevét, címét, sem. 4.) A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000 Ft/kár és 10.000.000 Ft/év mértékű 
felelősségbiztosítás. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél 
köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni ajánlatkérő által jelen felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 
Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Nyertes ajánlattevő haladéktalanul, de legkésőbb a 
szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés vagy 
kötvény eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Ajánlatkérő részére. 5.) Az ajánlatkérő közös ajánlattétel 
esetén a közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem 
megengedett. 6.) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: név: Berta Ferenc, lajstromszám: 
00154

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:
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Nem




