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Ajánlattételi felhívás
a TOP-3.3.1-15-GM1-216-00020 pályázathoz kapcsolódó
„Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Dunaszentpálon”
tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerint indított közbeszerzési eljárásban
1. Az ajánlatkérő: Dunaszentpál Község Önkormányzata
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
Címzett: Csontos Attila polgármester
Telefonszám/fax: +3696352026, +3696545043
elektronikus levelezési címe: polgarmester@dunaszentpal.hu
további információ a következő címen szerezhető be:
ÓBESTER Gazdasági Tanácsadó Bt.
9024 Győr, Pátzay Pál utca 15. II. em. 4.
Címzett: Helyes Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00317.
telefonszáma: +3630 3009110
telefaxszáma: +3696 440864
elektronikus levelezési címe: obestergtbt@gmail.com
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) szerint indított eljárás a nyílt eljárás nemzeti
eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.
3. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: 4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattevők részére
díjmentesen megküldi, illetve azok korlátozás nélkül elérhetők ajánlatkérő honlapján.
5. A közbeszerzés tárgya: „Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Dunaszentpálon.”
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45000000-7, 45233162-2.
mennyisége:
Dunaszentpál, 14102.j. országos közúttal párhuzamos önálló kerékpárút építése.
Főbb méretek:
hosszúság: 939 méter
burkolatszélesség: 2,24 méter+0,5-0,5m padka a két oldalán
koronaszélesség: 3,24méter
burkolat oldalesése: 2,0%
padka oldalesése: 5,0%
rézsűhajlás: 1:1
Pályaszerkezet:
3cm vtg AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
4cm vtg AC 11 kötő aszfaltbeton kötőréteg
15cm vtg Ckt-4 hidraulikus stabilizációs alapréteg
20cm vtg homokos kavics védőréteg
Terv szerinti jelzőtáblák elhelyezése, útburkolati jelek felfestése
A kiadott dokumentációban részletezettek szerint.
6. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés „Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása
Dunaszentpálon” építési munkáira.
7. A teljesítés határideje: 2018. 10. 15.
8. A teljesítés helye: Dunaszentpál kül- és belterület, 14102 országos közút déli oldala.
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az építési kivitelezési munkákat ajánlatkérő pályázati forrásból finanszírozza.
Számlázás fordított ÁFA fizetés szabályai szerint történik.
Előleg a szerződéses összeg 5 %-ának erejéig igényelhető, mely a végszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő egy rész- és egy végszámlát fogad be a teljesítés során, a szerződéstervezetben
részletezettek szerint.
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a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A számlák kiegyenlítése a Kbt. 135. §, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. Rendelet 30. – 32/A §-okban foglaltak szerint történik.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 32/A §-okban
foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
10. Több változatú (alternatív) ajánlat lehetősége: ajánlatkérő az eljárásban több változatú ajánlat
benyújtását nem engedélyezi.
11. Rész ajánlattétel lehetősége: Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt. Ajánlatkérő
úgy ítéli meg, hogy a kerékpárút minden része funkcionálisan szerves egységet képez, a részekre bontás
garanciális és szavatossági problémákat vethet fel.
12. Az ajánlatok bírálati szempontja mindkét részre vonatkozóan:
Legjobb ár- érték arányt megjelenítő ajánlat bírálati szempont. /Kbt. 76. § (1) c)/
Az értékelés részszempontjai:
1. Ajánlati ár. Max. pontszám: 100. Súlyszám: 70.
2. Előteljesítés időtartama. Max. pontszám: 100. Súlyszám: 10.
3. Az MV-KÉ felelős műszaki vezetőként igénybevételre tervezett szakember Ajánlattételi felhívás 14.2.
pont M.2./ alpontjában meghatározott szakmai tapasztalathoz viszonyított többlet szakmai
tapasztalata. Max. pontszám: 100. Súlyszám: 20.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa mindkét részre vonatkozóan: 0-100
Az ajánlatok értékelése során alkalmazásra kerülő módszer részszempontonként mindkét részre
vonatkozóan:
1. részszempont esetében: A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb
összegű ajánlati árra a maximális 100 pontot adja. A többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki
a pontszámokat: Pontszám = legkedvezőbb ajánlat/vizsgált ajánlat x 100 x súlyszám (fordított
arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell meghatározni (KH útmutató 1 b) ba) pont.).
2. részszempont esetében: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, amelyre az ajánlatkérő a maximális
100 pontot adja. A legalacsonyabb érték a 0 naptári nap, amelyre ajánlatkérő a minimális 0 pontot adja.
A többi ajánlatra a legmagasabb ajánlathoz viszonyított egyenesen arányos pontszám jár, melynek
számítása az alábbi képlet alapján történik: Pontszám = vizsgált ajánlat/ legkedvezőbb ajánlat x 100 x
súlyszám (egyenes arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell meghatározni. (KH útmutató
1 b) bb) pont).
A Kbt. 77. § 81) bekezdése alapján ajánlatkérő a legkedvezőbb szintet meghaladó időtartamra
(előteljesítés időtartama maximum: naptári 15 nap) is a ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad. Előteljesítés időtartama maximum: 15 naptári nap, előteljesítés időtartama minimum: 0 naptári nap.
3. részszempont esetében: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, amelyre az ajánlatkérő a maximális
100 pontot adja. A legalacsonyabb érték a 0 hónap többlet szakmai gyakorlat, amelyre ajánlatkérő a
minimális 0 pontot adja. A többi ajánlatra a legmagasabb ajánlathoz (maximum 60 hónap vehető
figyelembe) viszonyított egyenesen arányos pontszám jár, melynek számítása az alábbi képlet alapján
történik: Pontszám = vizsgált ajánlat/ legkedvezőbb ajánlat (maximum 60 hónap) x 100 x súlyszám
(egyenes arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell meghatározni. (KH útmutató 1 b) bb)
pont)
A Kbt. 77. § 81) bekezdése alapján ajánlatkérő a legkedvezőbb szintet meghaladó értékre (többlet
gyakorlati idő maximum: 60 hónap) is a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Többlet
gyakorlati idő maximum: 60 hónap, többlet gyakorlati idő minimum: 0 hónap.
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13. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
- 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) pontja szerinti kizáró
okok fennállnak.
Ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a
Kbt. 67. §. (1) bekezdés szerint, illetve 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) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik (tartoznak) a
kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) alpontja szerint a Magyarországon letelepedett
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény 3. § 38.
pont a)-b) alpont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a fenti
jogszabályi hely szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
14. Az alkalmassági követelmények:
14.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményt nem
ír elő.
14.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, igazolások:
M.1.: az Ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen
teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a
közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertetése.
A (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás, amelynek
tartalmaznia kell legalább:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
b) az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását,
c) a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), a
teljesítés helyét;
d) a műszaki átadás-átvétel időpontját, vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi
eljárás sikeresen befejeződött;
e) a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés
arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól
és a teljesítés oszthatatlan)
f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
g) a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
M/2.: azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezése, végzettségük, vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1)
bekezdés b) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdés b) pont]
A nyilatkozat mellett csatolandó:
b) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és
befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza - adott
esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is
c) szakember végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, valamint
d) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat

4
az alkalmatlanná nyilvánítás követelményei:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik
(vagy együttesen nem rendelkeznek):
M/1.: Az Ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és 5
éven belül szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás - átvétellel befejezett a közbeszerzés
tárgyára szerinti referenciával mely legalább 650 m hosszúságú, legalább nettó 20 millió forintot elérő
értékű, kerékpárút és/vagy út felújítási- és/vagy építési munkára vonatkozik.
A referencia követelmény kizárólag egy megfelelő tartalmú szerződéssel teljesíthető.
A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő a kerékpárút és/vagy út felújítási- és/vagy építési munkáit érti.
M/2.: legalább 1 fő, MV-KÉ felelős műszaki vezető beosztásba tervezett szakemberrel, aki közlekedési
építmények szakterületen, a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában
meghatározott végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítési mérnök,
közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök), valamint a
2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel (okleveles építőmérnök esetében 3 év,
építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök,
vízgazdálkodási mérnök esetében 4 év) rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.)
Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára
(ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán
megajánlott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1/-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján elfogadja az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelményeknek
15. Az ajánlattételi határidő: 2018. 05. 07. 09:00 óra.
16. Az ajánlat benyújtásának címe:
Postai cím: Dunaszentpál Község Önkormányzata 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
Személyes benyújtás: az ajánlattételi határidő napjáig, munkanapokon 09:00 órától 12:00 óráig és az
ajánlattételi határidő napján 08:00 órától 09:00 óráig Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaszentpáli Kirendeltsége 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
22.17. Az ajánlattétel nyelve: Magyar /HU/
18. Az ajánlat(ok) felbontásának
ideje: 2018. 05. 07. 09:00 óra.
helye: Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentpáli Kirendeltsége 9175 Dunaszentpál,
Iskola tér 1. polgármesteri iroda.
az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt 68. § (3) bekezdésében megjelöltek
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap.
20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt
nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
21. A tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 22. A tárgyalás időpontja: 23. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. 05. 22.
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24. A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít
25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. 04. 13.
26. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok: „Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Dunaszentpálon” TOP3.3.1-15-GM1-216-00020
27. Egyéb információk:
1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bekezdése
alapján nyilatkoznia szükséges arról, hogy az alvállalkozó vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.
2.) Az ajánlatokat a Kbt. 66 § (1) bekezdése alapján az alábbi tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani:
Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait lefűzve vagy tűzve, az eljárást megindító felhívásban
megadott címre közvetlenül, vagy postai úton, zárt csomagolásban 1 eredeti példányban kell benyújtani,
az ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevét, címét és az „Ajánlat
közbeszerzésre” feliratot fel kell tüntetni.
A postán feladott ajánlatot ajánlat akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a
bontás helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
3.) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján, az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5.) A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján, ahol ajánlatkérő valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az
ajánlatnak a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányt (aláírás mintát) egyszerű másolatban.
6.) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglaltak
alapján kérhet, illetve kaphat. A válaszokat tartalmazó dokumentum az ajánlati dokumentáció részévé
válik.
7.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdasági
társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget
és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár
el és az erre vonatkozó meghatalmazást, vagy az ajánlattevők mindegyike által aláírt erre vonatkozó
konzorciumi megállapodást csatolni kell.
8.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes ajánlattevő köteles az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket vállalni:
- Késedelmi kötbér, a kötbér mértéke: késedelmes teljesítés esetén napi 20 000,- Ft, legfeljebb azonban a
szerződéses ár 20%-a.
9.) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a
műszaki leírásokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal - a műszaki
paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell az
ajánlatában megfelelő dokumentumokkal alátámasztva igazolnia.
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10.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az építésre
kiterjedő, legalább az általa a közbeszerzési eljárásban megajánlott nyertes ár értékének megfelelő
felelősségbiztosításra.
11.) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12.) Ajánlatkérő konzultációt nem tart. Ajánlattevők kérdéseiket a Kbt. 56. §-ban meghatározottak
szerint, a meghatározott időtartamon belül, írásban tehetik fel. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a
Kbt. 56. § -ban foglaltaknak megfelelően, írásban, e-mail-ben adja meg.
13.) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
14.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Helyes Péter,
lajstromszáma: 00317.
Dunaszentpál, 2018. április 13.

