
EKR000332512018

Felhívás

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:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.lajosmizse.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

VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utakKözbeszerzés 
tárgya:

Lajosmizse Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000332512018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Lajosmizse Város Önkormányzata EKRSZ_
73027050

Lajosmizse HU331 6050

Városház Tér 1

Hegyes Péter

hegyes.peter@tenderinnovacio.hu +36 703798356 +36 62998330

www.lajosmizse.hu

Igen

Felsőlajos Község Önkormányzata EKRSZ_
69580275

Felsőlajos HU331 6055

Iskola Utca 12

Hegyes Péter

hegyes.peter@tenderinnovacio.hu +36 703798356 +36 62998330

www.felsolajos.hu
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II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45233220-7

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.

NemAjánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Lajosmizse Város ÖnkormányzataAjánlatkérő neve:

IgenAz I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

NemMeghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

IgenA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62998330Fax:+36 703798356Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU333NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

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

Nem

Tender Innováció Szolgáltató és Tanácsadó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
86059116

Szeged 6726

Demeter Ferenc Utca 12/B.

Hegyes Péter

hegyes.peter@tenderinnovacio.hu

www.tenderinnovacio.hu

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 Külterületi utak

Vállalkozási Szerződés a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú támogatási program keretében megvalósuló, külterületi utak fejlesztése
Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében projekt kivitelezési munkáira. 1. rész: Lajosmizse, 0271 és 0260/2 
Hrsz-ú utak Görgey és Kölcsey utcák folytatásában burkolat megerősítése 2. rész: Felsőlajos 046 és 050 hrsz-ú feljavított 
földutakra aszfalt burkolat építése 3. rész: Felsőlajos, 035 hrsz-ú burkolt út 5 számú főút és a vasúti kereszteződés között 
meglévő útburkolat felújítása
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Költség kritérium:

10A felhívás XIII.2) M/2. pont alapján 
bemutatott szakember többlet szakmai 
tapasztalata a kötelező 12 hónapon felül 
(egész hónapban, minimum 0 hónap, 6 
hónap vagy kedvezőbb megajánlás max 
pontot kap)

20Jótállás időtartama (egész hónapban, 
minimum 12 hónap, 36 hónap vagy 
kedvezőbb megajánlás maximum pontot 
kap)

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 már meglévő aszfaltburkolat marása utáni új aszfaltréteg elterítése történik meg a lajosmizsei vásártér körül L alakban. Ennek
keretében összesen 713,03 m út kap új aszfaltburkolatot. Meglévő burkolat szükséges mértékű marása után hengerelt aszfalt 
kopóréteg készül AC-11 jelű keverékből 6 cm vtg.-ban. Ez alatt épül 2 cm vastagságban az AC-8 jelű kiegyenlítő réteg. 
Nyomvonal korrekció nem lett tervezve, tehát burkolatszélesítés nem épül, a meglévő útburkolat 5 m széles. Nemesített padka 
építése 20 cm vastagságban a Görgey Artúr utca folytatásánál a külterületi rész kezdetétől az első vásártéri bejáratig az U-2/1 
számú helyszínrajz és az U-6 számú mintakeresztszelvény szerint. A beruházás építési engedélyhez nem kötött. Teljesítendő 
feladatok a mellékelt műszaki dokumentációk szerint.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233220-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Lajosmizse - útburkolat megerősítéseII.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

1. rész: Lajosmizse 0271 és 0260/2 hrsz (NUTS kód: HU331) 2. rész Felsőlajos 046 és 050 hrsz (
NUTS kód: HU331) 3. rész Felsőlajos 035 hrsz (NUTS kód: HU331)

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:4Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

Lajosmizse 0271 és 0260/2 hrsz

Igen

Igen

Nem
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NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233220-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Felsőlajos - földutakra aszfalt burkolat építéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16Projekt 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:

70Ajánlati ár (nettó forint)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Igen

4

Nem

Nem

Nem

Igen
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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:

70Ajánlati ár (nettó forint)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10A felhívás XIII.2) M/2. pont alapján 
bemutatott szakember többlet szakmai 
tapasztalata a kötelező 12 hónapon felül 
(egész hónapban, minimum 0 hónap, 6 
hónap vagy kedvezőbb megajánlás max 
pontot kap)

20Jótállás időtartama (egész hónapban, 
minimum 12 hónap, 36 hónap vagy 
kedvezőbb megajánlás maximum pontot 
kap)

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)

Felsőlajos 046 és 050 hrsz-ú feljavított földutakra aszfalt burkolat építése Ezeket egy már a 2016. év elején elkészített útalap fed
. Erre épül 5,5 méter széles aszfalt burkolat. Ez a szakasz építési engedélyhez kötött. A projekt során vízjogi létesítési engedély 
nem szükséges. Árkok, vízi létesítmények kiépítése nem releváns, ugyanis azok már korábban kiépítésre kerültek. Az útburkolat 
építés tervezett hossza 329,29 m. Teljesítendő feladatok a mellékelt műszaki dokumentációk szerint.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

Felsőlajos 046 és 050 hrsz

Igen

Igen

Nem

Igen

4

Nem
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Költség kritérium:

10A felhívás XIII.2) M/2. pont alapján 
bemutatott szakember többlet szakmai 
tapasztalata a kötelező 12 hónapon felül 
(egész hónapban, minimum 0 hónap, 6 
hónap vagy kedvezőbb megajánlás max 
pontot kap)

20Jótállás időtartama (egész hónapban, 
minimum 12 hónap, 36 hónap vagy 
kedvezőbb megajánlás maximum pontot 
kap)

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)

Felsőlajos, 035 hrsz-ú burkolt út 5 számú főút és a vasúti kereszteződés között meglévő útburkolat felújítása Az útszakasz (amely
az 5-ös út csatlakozásától tart a vasúti átjáróig - 182,55 méter) engedély nélkül végezhető tevékenység során kerül felújításra, 
ugyanis ott a meglévő, de nagyon leromlott állapotú aszfaltrétegre kerül rá egy új burkolat. A meglévő útburkolat 5,5 m széles a 
teljes hosszon. Aszfalt kiegyenlítőréteg készítése változó, de átlag 2,0 cm vtg-ban, amire 6,0 vastag AC-11 jelű kopóréteg épül. 
Teljesítendő feladatok a mellékelt műszaki dokumentációk szerint.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233220-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Felsőlajos - 035 hrsz-ú burkolt út felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16Projekt 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) Nem

Nem

Igen

Felsőlajos 035 hrsz

Igen

Igen

Nem
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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.-16Projekt 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:

70Ajánlati ár (nettó forint)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Igen

4

Nem

Nem

Nem

Igen

Az eljárásban egyik rész tekintetében sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
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III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi rész esetében: Késedelmi kötbér - nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximum a vetítési alap 10%-a. Hibás teljesítési kötbér
- a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 10 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 10 % -a. 
Meghiúsulási kötbér - a teljes nettó szerződéses ellenértékének 20%-a. Jótállás - legalább 12 hónap. A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben sikeres 
műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített - az 1. rész esetében legalább 500 m útszakaszra vonatkozó útépítési és/
vagy útfelújítási és/vagy útjavítási referenciával; - a 2. rész esetében legalább 250 m útszakaszra vonatkozó útépítési és/vagy 
útfelújítási és/vagy útjavítási referenciával; - a 3. rész esetében legalább 100 m útszakaszra vonatkozó útépítési és/vagy útfelújítási és/
vagy útjavítási referenciával. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Több részre történő 
ajánlattétel esetén a magasabb referenciakövetelmény igazolása szükséges. A referencia vonatkozásában az előírt 
minimumkövetelmények egy vagy több referenciával is teljesíthetők. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő mindhárom rész vonatkozásában,
ha nem rendelkezik legalább 1 fő műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ - vagy azzal egyenértékű 
- jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, valamint legalább 12 hónap 
útépítési/útfelújítási területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik. Egy szakember több rész tekintetében is 
megajánlható.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az ajánlatban kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevők: M/1 Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év 
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (útépítés és/vagy útfelújítás és/vagy útjavítás) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: - a 
szerződést kötő másik fél megnevezését; - az építési beruházás tárgyát; - a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját 
év-hónap-nap pontossággal megjelölve) és, helyét; - a kivitelezéssel érintett útszakasz mennyiségét (hosszát); - továbbá nyilatkozatot 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás szükség esetén a fentieken túl 
tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben 
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság 
igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, 
figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják 
meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (
5) bekezdésének rendelkezéseire. M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (ajánlattevői nyilatkozat). A szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó 
nyilatkozatból derüljön ki, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel 
igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
vonatkozásában követelményt nem ír elő.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
vonatkozásában követelményt nem ír elő.

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]:

tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) 
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az 
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani
a kizáró okok hiányáról. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az 
ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 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. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be.
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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

Valamennyi rész esetében: Forrás: VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott 1825728180 iratazonosító számú 
pályázat terhére támogatásból. A beruházás megvalósítását Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata 
konzorciumban valósítja meg, a kivitelezési tevékenység megvalósítására Lajosmizse Város Önkormányzata köt vállalkozási szerződést
a nyertes ajánlattevővel a Támogatói Okirat alapján. A támogatás intenzitása 85,00%. A finanszírozás módja: utófinanszírozás A 
Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő 
tartalékkeretet nem biztosít. Előleg: 5%. 1 részszámla (50%-os teljesítés) és 1 végszámla (50%-os teljesítés) nyújtható be. Előleg a 
végszámlából kerül elszámolásra. A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.07.19. 11:00

HU
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Helyesbítés

További információk

Módosítás
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség 
által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. 2) A dokumentum benyújtandó az EKR-ben kitöltött 
elektronikus űrlap alkalmazásával, továbbá - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap 
nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az EKR-ben csatolt formában 
benyújtandó elektronikus dokumentumokat pdf vagy jpg formátumban, nem szerkeszthető tartalommal kell csatolni. 3) Jelen 
eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az EKR rendszeren keresztül érhetőek és tölthetőek le. 4) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) 
bekezdésének megfelelően előírja, hogy 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 igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is csatolandó. 5) Gazdasági 
társaság, illetve jogi személy sem az önálló ajánlattevő sem a közös ajánlatot tevő nyertesek általi létrehozását (projekttársaság) 
ajánlattevő nem írja elő és nem teszi lehetővé. 6) Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 7) 
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni 
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen 
közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább 1. rész: 20.000.000,- Ft/káresemény, 
40.000.000 Ft/év; 2. rész: 5.000.000,- Ft/káresemény, 10.000.000 Ft/év; 3. rész: 3.000.000,- Ft/káresemény, 6.000.000 Ft/év. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező 
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben a második helyezettet az összegezésben 
megjelölte. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú
általános felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 8) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt árazott költségvetést kell csatolni a 
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetések beárazásával. A kiadott költségvetéstől formai módon 
eltérni nem lehet. Hasonló, vagy helyettesítő termék ajánlása lehetséges. 9) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter (00064) - levelezési cím: 
6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet - email cím: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu - lajstromszám: 00064 - fax: +
3662998330

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:

2018.07.19. 13:00

Nem



EKR000332512018

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Unikorn-Épker Építőipari 
és Szolgáltató Kft.

Magyarország, 7025 
Bölcske Vasút Utca

Tel.: +36 75335056
Email: unikornkft@

unikornkft.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

"Soltút" Útépítő, Fenntartó
és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Magyarország, 6320 Solt 
Kecskeméti Út 34

Tel.: +36 304053991
Email: vasaji.laszlo@soltut.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

KÉSZ Közúti Építő és 
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 7100 
Szekszárd Holdfény Utca 3

.

Tel.: +3674512312
Email: kozuti.epito@t-online.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

DUNA ASZFALT Út és 
Mélyépítő Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Magyarország, 6060 
Tiszakécske Béke Utca 150

Tel.: 3619201204
Email: vallalkozas@

dunaaszfalt.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

DÉLÚT Építő és 
Bányászati Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 6750 Algyő 
Kastélykert Utca 171

Tel.: +3662517727
Email: kozbeszerzes@delut.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő
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