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A fóti Géza fejedelem utca és Baross Gábor utca kiépítése
(átalányáras vállalkozási szerződés)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.04.02.
Iktatószám: 5613/2014
CPV Kód: 45233120-6;45232410-9
Ajánlatkérő: Fót Város Önkormányzata

Teljesítés helye:
2151 Fót, Géza fejedelem u., Baross Gábor u. Deák
Ferenc u.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.04.21.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Fót Város Önkormányzata

Postai cím: Vörösmarty tér 1.

Város/Község: Fót

Postai irányítószám: 2151

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Bartos Sándor

Telefon: +36 27535365

E-mail: palyazat@fot.hu
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Fax: +36 27358232

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fot.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A fóti Géza fejedelem utca és Baross Gábor utca kiépítése (átalányáras vállalkozási szerződés)

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

2151 Fót, Géza fejedelem u., Baross Gábor u. Deák Ferenc u.

NUTS-kód: HU102

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A fóti Géza fejedelem utca és Baross Gábor utca (Deák F. u.) kiépítése (átalányáras vállalkozási
szerződés)

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45232410-9

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

x egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

1. rész: Géza Fejedelem utca: útburkolat és járda építés, valamint a csapadékvíz elvezetés
585,89 fm útburkolat 5,50 m szélességben, 232 fm viacolor járda, 403 fm előregyártott beton
csapadékvíz elvezető árok, a kapubejáróknál előregyártott fedlappal, rácsos csapadékelnyelő és
áteresze: 5 db
2. rész: Baross Gábor utca: útburkolat és járda építés, valamint a csapadékvíz elvezetés
483 fm útburkolat 4,50 m szélességben, 87 fm viacolor járda, 345 fm előregyártott beton
csapadékvíz elvezető árok és csatorna a szükséges fedlapokkal a kapubejáróknál
Deák Ferenc utca: útburkolat építés, valamint a csapadékvíz elvezetés
81,36 fm útburkolat 4,00 m szélességben, 100 fm előregyártott beton csapadékvíz elvezető árok

(adott esetben, csak számokkal)
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Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció):

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható:

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

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

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

A nettó vállalkozási díj összegének 5%-val megegyező teljesítési biztosíték (a Kbt. 126. § (2)
bekezdése szerint). A biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell megrendelő rendelkezésére
bocsátani.
A teljesítési biztosíték a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapján teljesíthetők. Amennyiben a biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt
garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
– készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítik, annak a teljesítési határidőt
követő 10. munkanapig kell érvényesnek és lehívhatónak lennie. Amennyiben a nyertes ajánlattevő
a biztosítékot befizetéssel (átutalással) kívánja nyújtani, úgy megrendelő 11784009-15731096
számú számlájára fizesse be (utalja) a biztosíték összegét. A biztosíték határidőre történő
nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a nettó vállalkozási díj
összegének 1%-a naponta, 30 napon túli késedelem esetén meghiúsulás következik be.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása
esetén a nettó vállalkozási díj összegének 30%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül 
számított – teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió
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forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia
kell arra vonatkozóan, hogy előleget kíván–e igénybe venni, illetve amennyiben igen, úgy meg kell
jelölnie annak %-os és HUF-ban meghatározott értékét. 
Egy előlegszámla (amennyiben nyertes ajánlattevő előleget vesz igénybe) és egy végszámla
benyújtására van lehetőség. A végszámla a sikeres átadás-átvételt követően bocsátható ki. 
A Kbt. 130. § (3) bekezdés szerint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. §-aiban foglalt eltérésekkel, és az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
valamelyike fennáll;
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján az
ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontját a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 12. § szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okot a Kbt. 58. § (3)
bekezdés szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2013. november 29-én közzétett „A
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában
hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában”, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság 2012. június
1-jén közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó,
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” tárgyú útmutatóira.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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P.1) Az ajánlattevőnek a Kr. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell az előző három
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítés vagy felújítás) származó nettó árbevételéről, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseit is alkalmazhatja az alkalmasság
minimum-követelményeinek teljesítése érdekében. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a
Kr. 14. § (3) és (4a) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmas az ajánlattevő mindkét rész vonatkozásában, ha az előző három üzleti évben a
közbeszerzés tárgyából (útépítés vagy felújítás) származó nettó árbevétele legalább egy évben
elérte a 40 millió Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1) Az ajánlattevőnek a Kr. 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie és a 16. § (3)
bekezdései szerint igazolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
öt év legjelentősebb építési beruházásait.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdését is alkalmazhatja az alkalmasság minimumkövetelményeinek
teljesítése érdekében.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmas az ajánlattevő mindkét rész vonatkozásában, ha az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben rendelkezik, legalább 1 db, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgyával (útépítés vagy felújítás) azonos
tárgyú referenciával, amely(ek)nek az ellenszolgáltatása referenciánként elérte vagy meghaladta a
nettó 40 millió Ft-ot.
Referencia alatt ajánlatkérő egy kivitelezési szerződés keretében teljesített építési beruházást ért.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés
teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája
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IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
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IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

D 151/14

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2014/04/21 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/04/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/04/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint
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V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

Az érdekelt gazdasági szereplőknek a http://www.dobsa.hu/?page_id=863 oldalon regisztrálniuk
kell. A regisztrációt követően az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet e-mailen küldi meg a
dokumentációt (munkanapokon reggel 8 és 17 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8 és 10
óra között)

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2. pont – P.1), III.2.3. pont – M.1)

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek összege részenként 500.000 
Ft, azaz ötszázezer forint (mindkét részre történő ajánlattétel esetén 1.000.000 Ft, azaz egymillió 
forint). 
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő 11784009-15731096 számú számlájára az 
ajánlattételi határidő lejártáig készpénzbefizetéssel vagy átutalással, bank vagy biztosító által 
vállalt garancia biztosításával, továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is. 
Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak, ha annak teljes
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összegét az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy
a megfelelő tartalmú garanciavállaló vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat eredeti vagy hiteles
másolatú példányát az ajánlat tartalmazza. 
Az ajánlati biztosíték teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1) Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
2) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
3) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket
terheli.
4) Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja.
5) Az ajánlatnak eredetiben vagy egyszerű másolatban tartalmaznia kell az ajánlattevőnek és adott
esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezetnek
- az egyéni vállalkozó kivételével: a cégjegyzésre jogosult(ak) hiteles cégaláírási nyilatkozatát
(aláírási címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, valamint – amennyiben a
www.e-cegjegyzek.hu-n elérhető adatok nem tartalmazzák a képviseletre jogosult adatait – a
hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot vagy cégmásolatot, folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást;
- adott esetben meghatalmazást az ajánlat aláírására és kötelezettségvállalásra.
6) A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
7) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 9. §-ban foglaltak alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára – káreseményenként legalább a nettó vállalkozási díjjal megegyező
kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni.
8) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az építési beruházások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10-11. §-aira.
9) Ajánlatkérő 2014. április 8-án 10:00-11:00 között helyszíni bejárást tart. Találkozó Fóton, a
Baross Gábor és a Deák Ferenc utcák kereszteződésében.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/31 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
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I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Dobsa Bt.

Postai cím: Béke u. 39.

Város/Község: Szada

Postai irányítószám: 2111

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Telefon: +36 304140230

E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu

Fax: +36 27620183

Internetcím (URL): www.dobsa.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Dobsa Bt.

Postai cím: Béke u. 39.

Város/Község: Szada

Postai irányítószám: 2111

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Telefon: +36 304140230

E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu

Fax: +36 27620183

Internetcím (URL): http://www.dobsa.hu/?page_id=863

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:
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Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: Géza Fejedelem utca

1) Rövid meghatározás:

A fóti Géza fejedelem utca felújítása (átalányáras vállalkozási szerződés)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45232410-9

3) Mennyiség

Géza Fejedelem utca: útburkolat és járda építés, valamint a csapadékvíz elvezetés
585,89 fm útburkolat 5,50 m szélességben, 232 fm viacolor járda, 403 fm előregyártott beton
csapadékvíz elvezető árok, a kapubejáróknál előregyártott fedlappal, rácsos csapadékelnyelő és
áteresze: 5 db

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: Baross Gábor utca

1) Rövid meghatározás:

A fóti Baross Gábor és a hozzá kapcsolódó Deák Ferenc utca felújítása (átalányáras vállalkozási
szerződés)
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2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45232410-9

3) Mennyiség

2. rész: Baross Gábor utca: útburkolat és járda építés, valamint a csapadékvíz elvezetés
483 fm útburkolat 4,50 m szélességben, 87 fm viacolor járda, 345 fm előregyártott beton
csapadékvíz elvezető árok és csatorna a szükséges fedlapokkal a kapubejáróknál
Deák Ferenc utca: útburkolat építés, valamint a csapadékvíz elvezetés
81,36 fm útburkolat 4,00 m szélességben, 100 fm előregyártott beton csapadékvíz elvezető árok

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------


	A fóti Géza fejedelem utca és Baross Gábor utca kiépítése (átalányáras vállalkozási szerződés)

