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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

"Komoró 026. és 028. hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági gyűjtőút építése"Közbeszerzés 
tárgya:

Komoró Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000116772019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Komoró Község Önkormányzata EKRSZ_
67253267

Komoró HU323 4622

Ady Endre Utca 4.

Farkas Béláné

polgarmester@komoro.hu +36 45449001

Best Offer Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59836764

Nyíregyháza 4400

Szegfű Utca 73. B. II/5.

Kovács Krisztina

kozbeszkk@gmail.com
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45220000-5

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Komoró 026. hrsz.-ú külterületi út építéseII.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

I. rész: Komoró 026. hrsz. II. rész: Komoró 028. hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:10Időtartam 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:

45200000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

"Komoró 026. és 028. hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági gyűjtőút építése"

"Komoró 026. és 028. hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági gyűjtőút építése" tárgyban kivitelezési munkálatok elvégzése a megkötendő 
Vállalkozási Szerződésben, a műszaki dokumentumokban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételekkel.
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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 vállalkozási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1. rész: komorói 026. hrsz. Az út jelenleg földútként funkcionál. Kezdő pontja a Komoró 028 hrsz.-u, amely jelenleg földút, de kiépítése 
az érintett pályázati rendszer keretein belül szintén tervezett. Az út viszonylag jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. 
Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak. A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a megmaradó 
szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók. A tervezett földút melletti területek mezőgazdasági jellegűek. A 
szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb évszakok során (természetesen a csapadék mennyiségétől 
függően) járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út menti ingatlanok megközelítését és 
rendeltetésszerű használatát. A tervezett kialakítás ismertetése: Tervezési kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési 
előírásai” szerint : szántóföldi gyűjtőút. Az út hossza: 708 m. KITŰZÉS ADATAI: --------------------------------- 0.000 SP0 X=876736.136 Y=
334158.569 Egyenes: H=4.394 --------------------------------- 4.394 SP1 X=876730.066 Y=334151.931 Ív jobb: R=10.000 alfa=
49.4124725095985966 T1=4.601 T2=4.601 S1K=1.008 Ih=8.624 --------------------------------- 13.018 Egyenes: H=142.734 alfa=
49.4124725095985966 --------------------------------- 155.752 SP2 X=876561.038 Y=334157.392 Ív jobb: R=2000.000 alfa=
1.2479332764090365 T1=21.781 T2=21.781 S1K=0.119 Ih=43.561 --------------------------------- 199.313 Egyenes: H=505.793 alfa=
1.2479332764090364 --------------------------------- 705.106 SP3 X=876034.235 Y=334185.908 Keresztmetszeti kialakítás: A pálya szélesség 
minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”-t vettük figyelembe: A sáv 
szélesség: 3,5,00 m. egyoldali esési 2,5 % Padka: 0,75 m. Korona szélesség: 5,00 m. Magassági vonalvezetés: A tervezett magassági 
vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban néhány szakaszon a 
vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások kiépítésére is sor került. A tervezés során kötöttséget jelentett a szomszédos 
ingatlanok kiszolgálását biztosító kapubejárók magassági szintje. Tervezett burkolat és földmű: A burkolatszerkezet kiválasztása során 
szerepet játszott az adott út, hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés. Földművekre vonatkozó követelmények:
A földmű kialakítása során a szerves anyagot tartalmazó réteget el kell távolítani. A termett talaj tömörségét és teherbírását a e-ÚT 
06.02.11 UME előírásai szerint kell minősíteni. A földművet a tükör szinten a tervezett profillal kell kialakítani. A beépítendő HK javító 
és fagyvédő réteg X-1 fagyállóságú legyen. A kivitelezés során a a szükséges teherbírási és tömörségi követelmények meglétét az e-ÚT
06.02.11 UME előírásai szerint kell igazolni és ellenőrizni. Az utak alatti földmű tömörsége: Trg≥ 87% E2 ≥ 40 MN/m2 Az utak alá 
tervezett 20 cm. javító réteg tömörsége: Trg≥ 96% E2 ≥ 60 MN/m2 Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra 
vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 
azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok 
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező 
műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Komoró 026. hrsz.

Igen

Igen

A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában 
résztvevő szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata 
(db) (min. 0 db - max. 3 db)

15

A kötelezően előírt 1 év (12 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás 
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap)

15

Nem

Igen
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2. rész: komorói 028. hrsz. Meglévő állapot Az út jelenleg földútként funkcionál. Meglévő szilárdburkolatú önkormányzati út tovább 
építéseként valósul meg. Az út viszonylag jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó 
árkok találhatóak. A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a megmaradó szakaszok profilozással megfelelő 
szelvényűre alakítandók. A tervezett földút melletti területek mezőgazdasági jellegűek. A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az 
indokolja, hogy az út az esősebb évszakok során (természetesen a csapadék mennyiségétől függően) járhatatlanná válik. Ezek a 
periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát. 3. A tervezett 
kialakítás ismertetése Tervezési kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” szerint : szántóföldi gyűjtőút. Az út
hossza: 1316 m. KITŰZÉS ADATAI: --------------------------------- 0.000 SP0 X=876763.830 Y=334149.004 Egyenes: H=22.882 ---------------------
------------ 22.882 SP1 X=876734.045 Y=334158.164 Ív jobb: R=20.000 alfa=44.9766955440867841 T1=8.280 T2=8.280 S1K=1.646 Ih
=15.700 --------------------------------- 38.582 Egyenes: H=596.331 alfa=44.9766955440867841 --------------------------------- 634.913 SP2 X=
876427.591 Y=334736.237 Ív bal: R=5000.000 alfa=1.1383081200208185 T1=49.670 T2=49.670 S1K=0.247 Ih=99.336 -------------------
-------------- 734.249 Egyenes: H=581.752 alfa=1.138308120020818 --------------------------------- 1316.000 SP3 X=876120.819 Y=335288.128
VONAL: --------------------------------- 0.000 SP0 X=876736.136 Y=334158.569 Egyenes: H=4.394 --------------------------------- 4.394 SP1 X=
876730.066 Y=334151.931 Ív jobb: R=10.000 alfa=49.4124725095985966 T1=4.601 T2=4.601 S1K=1.008 Ih=8.624 ------------------------
--------- 13.018 Egyenes: H=142.734 alfa=49.4124725095985966 --------------------------------- 155.752 SP2 X=876561.038 Y=334157.392 Ív 
jobb: R=2000.000 alfa=1.2479332764090365 T1=21.781 T2=21.781 S1K=0.119 Ih=43.561 --------------------------------- 199.313 Egyenes: 
H=505.793 alfa=1.2479332764090364 --------------------------------- 705.106 SP3 X=876034.235 Y=334185.908 Keresztmetszeti kialakítás A
pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”-t vettük 
figyelembe: A sáv szélesség: 3,5,00 m. egyoldali esési 2,5 % Padka: 0,75 m. Korona szélesség: 5,00 m. Magassági vonalvezetés A 
tervezett magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45220000-5

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Komoró 028. hrsz.-ú külterületi út építéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Jelen beruházásban Ajánlatkérő a módosítási kérelmet nyújtott be a támogató szervezet felé, így a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6)
bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként került lefolytatása. Részletes feltételek a vállalkozási szerződés tervezetben 
kerültek meghatározásra.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban: 10

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1827228480 projektszámú

Komoró 028. hrsz.
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Jelen beruházásban Ajánlatkérő a módosítási kérelmet nyújtott be a támogató szervezet felé, így a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6)
bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként került lefolytatása. Részletes feltételek a vállalkozási szerződés tervezetben 
kerültek meghatározásra.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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 vállalkozási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

néhány szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások kiépítésére is sor került. A tervezés során kötöttséget 
jelentett a szomszédos ingatlanok kiszolgálását biztosító kapubejárók magassági szintje. Tervezett burkolat és földmű. A 
burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út, hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés. 
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki 
paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai 
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Igen

Igen

A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában 
résztvevő szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata 
(db) (min. 0 db - max. 3 db)

15

A kötelezően előírt 1 év (12 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás 
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap)

15

Nem

Igen

10

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1827228480 projektszámú
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Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően 12 hónap, valamint az ezen felüli többletjótállás értékelési szempont. A teljeskörű 
jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/
kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg 
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre 
vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően a 
Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. Szerződést biztosító 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt tekintettel arra, hogy minél 
szélesebb körű versenyt kíván biztosítani. Ajánlatkérő az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők felhívásakor megvizsgálta a 
cégkivonatban szereplő tevékenységi köröket, valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu–n közzétett beszámolókat, mely alapján 
alkalmasnak találta a felkért cégeket nyertességük esetén a szerződés teljesítésére.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

-

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

-

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt tekintettel arra, hogy minél 
szélesebb körű versenyt kíván biztosítani. Ajánlatkérő az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők felhívásakor megvizsgálta a 
cégkivonatban felsorolt tevékenységi köröket, mely alapján a felkért cégeket nyertességük esetén a szerződés teljesítésére 
alkalmasnak találta.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 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 Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 
az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok
hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) egyszerű nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az 
öntisztázás jogintézményével. A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely 
megfelel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésben foglaltaknak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok 
a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell 
zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben 
valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok valamelyike 
fennáll.

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
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy 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

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

AK előteljesítést elfogad. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az eljárásban tartalékkeret nincs
biztosítva. A szerződés finanszírozása a "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" c. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt keretében, vissza nem térítendő 
támogatásból, utófinanszírozással történik. A projekt támogatási intenzitása 95,00 %, a további részt, illetve a támogatás 
szempontjából nem elszámolható költségeket AK önerőből finanszírozza. AK a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződésben 
foglalt- tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes Ajánlattevő 
részére, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltakat. Előleg számla, 3 db rész-számla, és végszámla 
állítható ki. További részletek: a Közbesz dokumentumokban és Vállalkozási szerződésekben.

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

mellékkötelezettségek: késedelmi, -hibás teljesítési, - meghiúsulási kötbér.További részletek: a Közbeszerzési dokumentumokban és 
Vállalkozási szerződés tervezetben.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.03.14 12:00
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1) Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a 
közbeszerzési dok-ok elérhetőségét az EKR rendszerben. 2) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció 
szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http:// nekszt.hu/
tamogatas/. 3) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. 4) Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni 
az ajánlatban. 5) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben 
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb 
előírásokat az EKR rendelet 10-13. §-ai tartalmaznak. 6) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes 
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 7) 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkoznia 
kell, hogy a cégadatokra vontak. esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban 8) Az EKR-ben elektronikus 
űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint., 9)Ajánlattevőnek elektronikus űrlap 
benyújtásával kell nyilatkozni az ajánlatkérő által előírt kizáró okokról. 9) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó 
Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik. 10) Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell! 11)Csatolni kell az 
ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó aláírási címpéldányát 
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját. 12)Az eljárást megindító felhívásban és dok-ban valamennyi órában 
megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. 13)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által 
cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a Közbeszerzési dok-ok tartalmazzák.14)
Ajánlatkérő bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.15
)Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Ajánlatkérő az ár 
értékelési szempont esetében a fordított, a 2. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás, a 3. értékelési szempont 
esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.16)Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen szerződés tárgyára a 
közbeszerzési dok-ban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 17) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját 
alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két 
ajánlatot. 18) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyil-okat, 
igazolásokat és más dokumentumokat. 19)A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz 
képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: nem releváns, tekintettel 
arra, hogy Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt. 20) Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését és bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) 
bek. alapján végzi el. 21) Költségvetés: Az Ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó kiadott árazatlan 
költségvetést árazott, cégszerűen aláírt pdf formátumban. 22)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adatvédelmi tájékoztató 
elfogadásáról. 23) FAKSZ: dr. Kovács Krisztina (lajstromszám: 00444).

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

Nem




