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Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13125922Fax:+36 14120742Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Külterületi utak felújítása SümegenKözbeszerzés 
tárgya:

Sümeg Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000419732018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Sümeg Város Önkormányzata EKRSZ_
87830925

Sümeg HU213 8330

Béke Tér 7.

Végh László

sumegph@sumeg.hu +36 87550760 +36 87352578

www.sumeg.hu

Papcsák Ügyvédi Iroda EKRSZ_
87834853

Budapest 1054

Alkotmány Utca 10. 3. em. 24.

Bartl Barbara

kozbeszerzes@papcsak.hu

www.sumeg.hu
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45233120-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Panoráma domb utca felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

8330 Sümeg Város területeII.1.6) A teljesítés helye:

2018.11.30.vagy a teljesítés határideje:vagy 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:

45233120-6

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)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Külterületi utak felújítása Sümegen

A beruházás célja, hogy a sümegi jelenleg zúzottköves burkolatú utak közül Tikhegyi utcát, a Rákóczi forrás felé vezető utat és a 
Panoráma domb utcát szilád útburkolattal, míg a Dózsa György és a Mélyárok utcákat stabilizált útburkolattal lássuk el, valamint
kiépítsük az utcák csapadékvíz elvezetését. A projekt célja ezáltal, hogy az utak mellett található ingatlanokat (részben 
gazdasági) jó minőségű szilárd burkolaton lehessen megközelíteni. Az utak külterületi jellege miatt közvilágítás nem szükséges. 
A megvalósításkor közmű kiváltására nem kerül sor. Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok 
körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
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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:

70Egyösszegű nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10A szerződés teljesítésében résztvevő 
műszaki vezető szakember építési 
projektekben kivitelezési munkák 
helyszíni irányításában szerzett 
tapasztalata (hónap min. 0, max 48)

15Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, 
minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb 
szintje 48 hónap)

5Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (1991. évi IV. törvény 57./B 
§ (4) bek. szerint) min. 3 hónapon 
keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális 
értékre 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

A tervezési szakasz a város külterületi határától indul. A csatlakozó belterületi szakasz sem és a külterületi szakasz sem burkolt. 
A szakaszon 3,0 m burkolatszélességet építünk ki. Koronaszélesség: 4,0 m. Tervezési sebesség: 30 km/h A pályaszerkezet: 4,0 
cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 15,0 cm alapréteg, 20,0 cm M56 védő réteg. Tervezett út hossza: 93,5 m. Tervezett útburkolat 
szélessége: 3,0 m Egyirányú oldalesés 2,5 %, Vízelvezetés - K szegély építése a teljes hosszban. Mértékadó csapadékvizek 
elvezetése az út szegély melletti részén történik. Az útszakasz hossza: 93,5 m Az elvégzendő feladatok részletes leírását a 
közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi
dokumentumok) tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45233294-6

45233228-3

8330 Sümeg, Panoráma Domb utca 2016/1 és 7358/4 hrsz.

Igen

Igen

Nem

Igen
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A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45233294-6

45233228-3

45233120-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Rákóczi forráshoz vezető út felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás, 1827156091Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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:

2018.08.03. 2018.11.30.

Nem

Nem

Nem

Igen

8330 Sümeg, Rákóczi Forráshoz vezető út 7140/3, 7143 és 0131 hrsz.
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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:

70Egyösszegű nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10A szerződés teljesítésében résztvevő 
műszaki vezető szakember építési 
projektekben kivitelezési munkák 
helyszíni irányításában szerzett 
tapasztalata (hónap (hónap min. 0, max 
48)

15Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap,
minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb 
szintje 48 hónap)

5Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (1991. évi IV. törvény 57./B 
§ (4) bek. szerint) min. 3 hónapon 
keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális 
értékre 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

A jelenleg zúzottköves burkolatot aszfaltozott burkolatra cseréljük. A pályaszerkezet: 4,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 25,0 cm 
alapréteg és 20,0 cm M56 védő réteg. A tervezett burkolat szélessége 3,0-4,0 m. Koronaszélesség: 4,0 m. Tervezési sebesség: 30
km/h Mértékadó csapadékvizek elvezetése az útterületen történik Az útszakasz hossza: 335,6 m Az elvégzendő feladatok 
részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan 
költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.08.03. 2018.11.30.

Nem
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5Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (1991. évi IV. törvény 57./B 

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

A jelenleg zúzottköves burkolaton aszfaltozott burkolat kerül kiépítésre. A pályaszerkezet: 5,0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 25,0 
cm alapréteg és 20,0 cm M56 védő réteg. A tervezett burkolat szélessége 3,0 m. Koronaszélesség: 4,0 m. Tervezési sebesség: 30 
km/h. A csapadékvíz elvezetés K szegéllyel (0+000-0+470 km sz. között kialakítva biztosítjuk, valamint a jobb oldalon 
gyephézagos térkőből készülő burkolt árok kerül kialakításra. Az útszakasz hossza: 1082,8 m Az elvégzendő feladatok részletes 
leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, 
szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45233294-6

45233228-3

45233120-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Tikhegyi utca felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás, 1827156091Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Igen

8330 Sümeg, Tikhegyi utca 0112, 0114, 0116, 6220/1, 1629/2 hrsz.

Igen

Igen
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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:

70Egyösszegű nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10A szerződés teljesítésében résztvevő 
műszaki vezető szakember építési 
projektekben kivitelezési munkák 
helyszíni irányításában szerzett 
tapasztalata (hónap (hónap min. 0, max 
48)

15Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, 
minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb 
szintje 48 hónap)

§ (4) bek. szerint) min. 3 hónapon 
keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális 
értékre 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

Nem

Igen

2018.08.03. 2018.11.30.

Nem

Nem

Nem
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10A szerződés teljesítésében résztvevő 
műszaki vezető szakember építési 
projektekben kivitelezési munkák 
helyszíni irányításában szerzett 
tapasztalata (hónap (hónap min. 0, max 
48)

15Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, 
minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb 
szintje 48 hónap)

5Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (1991. évi IV. törvény 57./B 
§ (4) bek. szerint) min. 3 hónapon 
keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális 
értékre 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Dózsa György utca: a meglévő zúzottköves burkolatú út megerősítése az erősítő és kiegyenlítő réteg növelésével. Pályaszerkezet:
min. 5 cm mart aszfalt kiegyenlítés, erősítő réteg és vízelvezető kiépítése (a burkolat két oldalán 1:2 és 1:5 meredekségű 
20x40x10-es mederburkoló elemmel, illetve a mély oldalon a burkolat szintjében 10%-os oldal esésű 40x40x10 mederburkoló 
elem beton ágyazatba). Tervezett útburkolat szélessége: 1,85+0,40= 2,25 m Koronaszélesség: 2,65 m. Tervezési sebesség: 30 
km/h Az útszakasz hossza: 294,6 m Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében 
rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45233294-6

45233228-3

45233120-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Dózsa György utca felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás, 1827156091Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

8330 Sümeg, Dózsa György utca 7328/4 hrsz.

Igen

Igen



EKR000419732018

45233228-3

45233120-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Mélyárok utca felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás, 1827156091Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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:

70Egyösszegű nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium: Nem

Igen

2018.08.03. 2018.11.30.

Nem

Nem

Nem

Igen
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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:

70Egyösszegű nettó ajánlati ár

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10A szerződés teljesítésében résztvevő 
műszaki vezető szakember építési 
projektekben kivitelezési munkák 
helyszíni irányításában szerzett 
tapasztalata (hónap (hónap min. 0, max 
48)

15Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, 
minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb 
szintje 48 hónap)

5Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (1991. évi IV. törvény 57./B 
§ (4) bek. szerint) min. 3 hónapon 
keresztül a teljesítés alatt (fő, minimális 
értékre 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

A Mélyárok utcánál a meglevő zúzottköves burkolatú út megerősítését tervezzük az erősítő és a kiegyenlítő réteg növelésével. 
Burkolatszélesség: 2,4-3,0 m Koronaszélesség: 4,0 m. Tervezési sebesség: 30 km/h Pályaszerkezet: min. 5 cm mart aszfalt 
kiegyenlítés, erősítő réteg, meglevő burkolat. Mértékadó csapadékvizek elvezetése az útterületen történik, rézsűs betonlap 
burkolatok között a burkolat két oldalán 1:2 és 1:5 meredekségű 20x40x10-es mederburkoló elemmel, illetve a mély oldalon a 
burkolat szintjében 10%-os oldal esésű 40x40x10 mederburkoló elem beton ágyazatba). Az útszakasz hossza: 269,4m Az 
elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció 
(árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45233294-6

8330 Sümeg, Mélyárok utca 7272/4 hrsz.

Igen

Igen

Nem

Igen
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás, 1827156091Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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:

2018.08.03. 2018.11.30.

Nem

Nem

Nem

Igen

Minden rész esetén: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet 
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok állnak fenn, továbbá Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. a) pontja alapján kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be.

1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése, ill. a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés 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 az alábbiak szerint kell 
igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 
törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. 
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő 
felel. 2) Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt.
67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn 
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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

A finanszírozás VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1827156091 azonosítójú pályázat keretében az EMVA és Magyarország társfinanszírozásban, a 
272/2014. Korm. rend. alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke 90 %, utófinanszírozással. A Kbt. 135. § (7) bek. alapján az 
ajánlatkérő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az előleget egyenlő részletben, a 3. részszámla és végszámla összegéből kell levonni. A nyertes ajánlattevő 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 31. §-a alapján a teljesítés igazolását követően az követően 3 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult az 
alábbiak szerint: 25% (műsz. ell. által ig.) 1. részsz: a nettó vállalkozói díj 25%-a 50% (műsz. ell. által ig.) 2. részsz.: a nettó vállalkozói 
díj 25%-a 75% (műsz. ell. által ig.) 3. részsz.: a nettó vállalkozói díj 25%-a 10% (műsz. ell. által ig.) végsz.: a nettó vállalkozói díj 25%-a 
A részletes fiz. felt. a szerződéstervezetben

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

Késedelmi kötbér: Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap. Legfeljebb 10 
napig kerül felszámításra Meghiúsulási kötbér: a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó vállalkozói 
díj 20 %-a. Jóteljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 3 %-a a Közbeszerzési
Dokumentumokban részletezettek szerint. Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap + az ajánlattevő által vállalt 
kiterjesztett jótállási időtartam, amelyek együttesen képezik a szerződéses teljeskörű jótállás időtartamát.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

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

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai 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 gazdasági-pénzügyi 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]:

a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 3) Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján 
ellenőrzi.

Nem

Nem

Nem
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1. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok 1.1. Felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 
1.2. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot részenként, és a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot. 1.3. Részenként 
nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. 1.4. Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) 
bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban. 1.5. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 1.6. A 
dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve az ajánlathoz csatolni kell. 1.7. Felelősségbiztosítás(minden rész 
tekintetében):Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 
millió HUF/év. 2. Egyéb információk 2.1. A Közbeszerzési dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. 2.2. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §- 
ában foglaltakra. 2.3. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban. 2.4. A 
Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége. 2.5. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a és 114. § (6) 
bekezdése irányadó, azzal, hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor. 2.6. Közös ajánlattétel esetében konzorciális 
szerződés. 2.7. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 2.8. 

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem

Nem

Nem

Nem

2018.07.25. 10:00

HU

2018.07.25. 12:00

Nem
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2018.07.18.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra. 2.9. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, 
hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő 
tekintetében végzi el a bírálatot. 2.10. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem 
alkalmazza. 2.11. Ajánlatkérő helyszínbejárást biztosít, melynek időpontja: 2018. június 27.10 óra és helye: 8330 Sümeg, Béke 
tér 7. 2.12. FAKSZ: Bátyi László (00043). 2.13. Irányadóak a Kbt. előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek. 
További részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak.




