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DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(7144 DECS, FŐ UTCA 23.)

Decs, gazdasági „elkerülő út” kiépítése
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I D O K U M E N T U M

A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése
alapján nemzeti eljárásrendben, tárgyalás tartása nélkül lefolytatandó közbeszerzési eljárás a
nyílt eljárás szabályai szerint.
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I. Kiegészítő információk az ajánlattételi felhíváshoz

mely az ajánlattevők részére közvetlenül megküldésre került
2019. február hó …... napján

-4-

Kiegészítő információk az ajánlattételi felhíváshoz
I. Az ajánlatkérő
Neve:
Címe:
Telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail:

Decs Nagyközség Önkormányzata
7144 Decs, Fő utca 23.
+3674595900
+3674595910
phdecs@decs.hu

Az Ajánlatkérő nevében eljáró közbeszerzés bonyolító:
Neve:
Pályázat EUrópa Kft.
Képviseli:
Pintér Zoltán cégvezető,
Címe:
1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. B
Telefonszám:
+36708863431
E-mail:
pinter.zoltan@palyazateu.hu
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Lászlóné Fülöp Borbála
Lajstromszám: 00835
E-mail: laszlonefulop.borbala@gmail.com
II. Hivatkozás a közzétett ajánlattételi felhívásra, közzétételének napja
Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2019.02. ...
Közbeszerzési eljárás azonosító: ……………………………
III. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak
indokolása
A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése
alapján, nemzeti eljárásrendben, tárgyalás tartása nélkül lefolytatandó közbeszerzési eljárás a
nyílt eljárás szabályai szerint.
IV. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, közvetlen és díjmentes
elektronikus elérhetősége:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg az EKR
rendszerben (https://ekr.gov.hu) bocsátja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
rendelkezésére. Eljárás azonosító: ……………………………... A közbeszerzési
dokumentum másra nem ruházható át.
V. A közbeszerzés elnevezése, tárgya és mennyisége:
Elnevezése: Decs, gazdasági „elkerülő út” kiépítése.
Tárgya: építési beruházás
Mennyisége:
Decs Nagyközség Önkormányzata az 1. célterület keretében szeretné felújítani a település
"elkerülő útját" (0279 és 0299/8 helyrajzi szám).

-5A tervezett ÚT-1 hossza 826,40 m, szélessége 3,0 m, ÚT-2 hossza 349,80 m, szélessége 3,0
m. Az ÚT-1 (a 0259. hrsz-on) kezdőszelvénye csatlakozik a 0272/4 hrsz-on lévő betonúthoz,
végszelvénye vasúti átjáró előtt meglévő beton burkolathoz csatlakozik. Az ÚT-2
kezdőszelvénye a vasúti átjáró (keleti oldal) előtt meglévő beton burkolatához csatlakozik,
végszelvénye a 0299/8 hrsz egyenes szakaszának a végénél lesz. Az az e-ÚT 03.01.10. 18.
Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (a KTSZ kiegészítése) alapján az utat szántóföldi
gyűjtőútként A1 terhelési osztályba sorolódik.
Tervezési sebesség max. 30 km/h, a forgalmi sávok száma 1, forgalmi sáv szélessége 3,0 m,
padka szélessége 1,0 m, koronaszélesség 5,0 m. Tervezési élettartam 20 év. A 0279 hrsz-ú
útterület követi a lakótelkeket, a 1437 hrsz-nél szinte derékszögű töréssel, amit
értelemszerűen a tervezett nyomvonal nem tud követni. Ezért itt egy R30,0 m-es és R20,0 mes minimális ív lett tervezve, az ívekben (ív belső oldalán) burkolatszélesítéssel, az R30-nál
1,25 m, az R20-nál 1,80 m. Ehhez a 0281/27 hrsz-ú területet kellett igénybe venni.
A tervezett pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 kopóaszfalt
- 7 cm AC22 kötőaszfalt
- 25 cm M56 mechanikai stabilizáció (zúzottkő) útalap
- 15 cm homokos kavics javító réteg
- 1 rtg geotextília (9 kN/m, min. 200 g/m2)
- Tükörszint, várható E2= 30-35 MN/m2
A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
CPV: ………………………………………………………
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre
bocsátott közbeszerzési dokumentum, műszaki specifikáció meghatározott gyártmányú,
eredetű típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő –a
321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 46 § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat
elfogad (amennyiben releváns, valamennyi rész vonatkozásában). A megjelölt termékek
bármely szállító számára azonos feltételekkel beszerezhetők, Ajánlatkérő azokat, vagy azzal
egyenértékű termékeket elfogadja.
VI. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatja az ajánlatkérő:
Kivitelezési szerződés
VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje: 2019.10.31
VIII. A teljesítés helye:
7144 Decs, külterület 0279 és 0299/8 helyrajzi szám
NUTS kód: HU233
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IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A szolgáltatás ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő a „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú" pályázat
1827243342 azonosítószámú, „Munkagépek beszerzése közutak karbantartására című
pályázat útján elnyert EU-s támogatásból és önerőből kívánja biztosítani. A támogatás
intenzitása: 85 %. Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetének
85%-át támogatásból biztosítja, ezért a nyertes ajánlattevő köteles a Támogató és a
Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként
elfogadni és vállalni ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.
Előleg: Ajánlattevő a szerződés nettó összegének maximum 30 %-ának megfelelő mértékű
összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése külön előlegbekérő okirat
alapján történik. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül
kifizeti.
Számlázás, kifizetés: Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
A teljesítés során nyertes Ajánlattevő előlegszámla (amennyiben igényt tart az előlegre), 3 db
részszámla és végszámla benyújtására jogosult. A végszámla a hiány- és hibamentes
teljesítést (mely nem terjed ki az ún. rejtett hibákra) követően nyújtható be. Az előleg összege
az 1. részszámlából kerül levonásra.
A végszámla összegének kifizetése a Kbt. 135.§ (1), (6) és (8), továbbá a Ptk. 6:130. § (1) –
(2) bekezdésében foglaltak alapján, a számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét
követő 30 napon belül átutalással történik.
Késedelmes fizetés esetén nyertes Ajánlattevő a 2013. évi V. törvény 6:155. §-ban
meghatározott mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamat
felszámítására jogosult
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok,
illetőleg a szerződéstervezet tartalmazzák.
X. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési
biztosíték nem kerül előírásra.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jól teljesítési
biztosíték nem kerül előírásra.
Az Eladó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A késedelmi
kötbér alapja az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás, mértéke pedig
a késedelem naptári napjaira vonatkozóan 0,5 %/naptári nap, de legfeljebb az
általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15 %-a. A késedelem alatt a
garanciális szerviz ellátása vonatkozásában vállalt kiszállási idő késedelme is értendő.
Az Eladót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. Nyertes Ajánlattevő
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződés
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adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-a.
Nyertes ajánlattevőnek 12 hónap, továbbá az ajánlatában értékelési részszempontként
megajánlott további 0-24 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell vállalnia. A
jótállási idő a hiba és hiánymentes átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik.
A biztosítékok és szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza.
XI. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlat tétel lehetősége vagy annak kizárása:
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. Részajánlat nem tehető. A részajánlat tétel
kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának részekre történő bontása gazdasági, jótállási és
projekt elszámolási szempontok miatt nem indokolt, továbbá műszaki szükségszerűségből
sem lehetséges (azonos rendszer egymáshoz illeszkedő, egymással együttműködő elemeit kell
megajánlani).
XII. Gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapításával, működésével kapcsolatos
követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők
tekintetében.
XIII. Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat, azaz az ajánlatok
értékelését követően végzi azok bírálatát. Az értékelés során megállapítja, hogy a benyújtott
ajánlatok közül mely ajánlat a legkedvezőbb és ezen ajánlattevő vonatkozásában végzi el a
bírálatot. Ha a vizsgálat során a legkedvezőbbnek ítélt ajánlattevő ajánlata megállapítható az
ár vagy költség aránytalanul alacsony volta, vagy egyéb okokból kifolyólag megállapítható az
ajánlat érvénytelensége, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a
bírálati cselekmények annak vonatkozásában zajlanak le.
Kbt. 76 § (2) c) pontja alapján a legjobb árérték arányt megjelenítő olyan különösen
minőségi, környezetvédelmi, szociális szempontok, amelyek között az ár vagy költség is
szerepel:
Részszempont
1. Ajánlati ár (nettó forint)
2. Felelős műszaki Vezetői pozícióra
jelölt szakember szakmai
többlettapasztalatának ideje (0-48
hónap)
3. Vállalt többlet jótállási idő (0-12
hónap a kötelezően előírt 24 hónap
felett)
4. Hátrányos helyzetű személyek
teljesítésbe való bevonásának

Súlyszám
70
20

5

5
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Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10 pont. Amennyiben az értékelési szempontokra adott pontszámok
között törtszám keletkezik, Ajánlatkérő két tizedes jegyig kerekít, az általános kerekítési
szabályok figyelembe vételével (1-4 lefelé, 5-9 felfelé kerekítendő). A legmagasabb
összesített pontszámot elérő Ajánlattevőt hirdeti ki Ajánlatkérő nyertesnek, akivel a
szerződést megköti.
Az 1. részszempont – ellenszolgáltatás összege (vállalkozói átalánydíj) – esetében ajánlatkérő a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által
megajánlott nettó ajánlati ár mértéke képezi. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny az alacsonyabb)
kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz
képest arányosítva kerül megállapításra.
A 2. részszempont – 1 fő Felelős Műszaki Vezetői pozícióra jelölt személyi állomány
magasépítés terén szerzett M1 alkalmassági követelményben előírt feletti szakmai tapasztalata –
esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőtlenebb ajánlati
elem (0 hónap) kapja a minimálisan adható 0 pontot. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny a
magasabb) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi köztes ajánlati elem pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. A 2. értékelési részszempont
legkedvezőbb szintje 48 hónap, melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható
maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap.
A szakember szakmai tapasztalatát hónapokban, egész számokban kell megadni.
A 3. részszempont –a vállalt többlet jótállási idő a kötelezően előírt 24 hónap felett – esetében
ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőtlenebb ajánlati elem (0
hónap) kapja a minimálisan adható 0 pontot. A legkedvezőbb ajánlati elem (előny a magasabb)
kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlati elem pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz
képest arányosítva kerül megállapításra. A 3. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje 12
hónap, mely megajánlás esetében a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap, melynél kedvezőtlenebb megajánlást ajánlatkérő
nem fogad el. Ajánlatkérő a 0 hónap és a 12 hónap közötti megajánlásokat értékeli. A vállalt
többlet jótállási időt hónapokban, egész számokban kell megadni.
A 4. részszempont esetén Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a
pontozás módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint: Ajánlatkérő jelen értékelési szempont
vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő vállalja-e, és ha igen, akkor hány fő hátrányos
helyzetű személy bevonását a szerződés Vállalkozó általi teljesítés időtartamának legalább fele
során. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő legalább 5 fő hátrányos helyzetű személy
bevonását vállalja. Ajánlatkérő hátrányos helyzetű személy alatt a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet V. melléklet 4.5.3. pont szerinti fogalmat érti az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű
személy, aki a) a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem
álló személyek, b) az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú
végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), c) az 50 éven felüli életkorú személyek, d) a
megváltozott munkaképességűek, e) a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási
díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők, f) a pályakezdő, vagy 25 év
alatti életkorú fiatalok, g) az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek, h) az olyan ágazatban
vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a
valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az
alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy i) az etnikai kisebbséghez tartozó személyek,
akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük
ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen.
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A Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontja szerinti elkülönítés: Tekintettel arra, hogy a 2. értékelési
szemponthoz kapcsolódóan alkalmassági követelményt is előírt ajánlatkérő, ezért meghatározza, hogy
a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást (alkalmassági követelmény) az ajánlattételi felhívás
III.1.3) pontjában meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében meghatározottak szerinti
szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői, vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal való rendelkezés jelenti. Az ezen felüli értékeléskor figyelembe vett tényezőket a
szakember többlettapasztalata (értékelési szempont) jelenti, tehát az épület átalakítása és/vagy bővítése
és/vagy felújítása területen az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság vagy az ezzel egyenértékű
jogosultság megszerzése, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai
gyakorlattal való rendelkezése óta szerzett további építésvezetői szakmai gyakorlatának időtartama.

XIV. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b)
pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (EKR-ben készített űrlap
segítségével) valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját 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. § i) pont ib)
alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek
az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező 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 és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevő a Kbt. 64. §-ban foglalt előírások szerint élhet az öntisztázás lehetőségével.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8-16. §-ban foglalt rendelkezések szerint
ellenőrzi a közbeszerzési eljárás során a kizáró okok hiányát.
XV. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy megfelelnek az
előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek.
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szerinti külön felhívására szükséges benyújtani az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során bármikor
ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának
valóságtartalmára vonatkozóan. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A 114. § (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A gazdasági szereplő által ajánlatában az
ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kíván felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt
az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást
rendel el vagy felvilágosítást kér.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében
foglaltakra.
Ajánlatkérő az alábbi Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt írja elő:
M1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján annak a szakembernek
(szervezetnek) a megnevezése, végzettségének és/vagy képzettségének, szakmai
tapasztalatának
ismertetése,
akit
be
kíván
vonni
a
teljesítésbe.
Az
ajánlatban
megnevezett
szakember:
a) szakember szakmai önéletrajza a szakember saját kezű aláírásával, mely olyan
részletezettségű, amelyből az M1. alkalmassági követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható, továbbá tartalmaznia kell, milyen jogviszonyban van azzal a
gazdasági szereplővel, aki az önéletrajzát az eljárásban az alkalmasság igazolására benyújtotta
b)
a
szakember
által
aláírt
rendelkezésre
állásról
szóló
nyilatkozata
Amennyiben az M1. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott
pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az
esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges,
azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban
feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M1. pont szerinti szakembernek a szerződéskötés
időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői
jogosultsággal.
Amennyiben ajánlattevő 0-nál nagyobb megajánlást tesz a szakember többlettapasztalata
szerinti értékelési szempontra, akkor a szakember önéletrajzát már az ajánlatban be kell
nyújtania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
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Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői, vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel. Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a
közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét
arra, hogy kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság,
akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre került.
XVI. Az ajánlattételi határidő:
………………………………………
XVII. Az ajánlat benyújtásának címe és módja:
Módja: Az ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely
nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap
használata mellett kell benyújtani) az ajánlattételi határidő lejártáig. Az EKR felületre
feltölthető dokumentum maximális mérete 25MB/ dokumentum lehet. Az Ajánlat részeként
kötelezően benyújtandó árazott költségvetést ajánlattevőnek pdf, és excel formátumban is
csatolni kell. Ajánlatkérő által az elektronikus közbeszerzési eljárásra tekintettel megjelölt
formátum: olvasható, nem szerkeszthető pdf. fájlformátum. A feltöltött fájlok nem
tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet.
Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlat részeként elektronikusan
feltöltésre kerülő dokumentumok elnevezése egyértelmű legyen, amely alapján a
dokumentum tartalma egyértelműen beazonosítható, NE tartalmazzon speciális karaktereket!
Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő,
a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben az adott dokumentumra nem áll rendelkezésre az elektronikus űrlapok,
esetlegesen az ajánlatkérő által szerkesztett nyilatkozatminták között - a papíralapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában
Az ajánlat benyújtásának szabályai a hiánypótlások benyújtására is irányadóak.
Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatosan a 424/2017 (XII.19) kormányrendelet irányadó.
Ha Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
A 424/2017 Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés értelmében ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2)
bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan nyilatkozat,
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
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más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be. Amennyiben az ajánlat nem magyar
nyelven kiállított dokumentumot tartalmaz, csatolni kell azoknak az ajánlattevő által készített
felelős fordítását is. (Kbt. 47. § (2) bekezdés) A nem magyar nyelven készült, és fordítással el
nem látott dokumentumokban foglaltakat – amennyiben a fordítás benyújtására hiánypótlás
keretében sem kerül sor – ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe.
Fordítás becsatolása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell az idegen nyelven kiállított
dokumentumok fordításának az eredetivel való egyezőségéről szóló nyilatkozatot is
(szöveghűségéről).
XIX. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak
Az ajánlatok felbontásának ideje: …………………………………………
Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. § (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben
történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát
követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR
rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
XX. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap, a Kbt. 81. § (11) bekezdése
alapján.
A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
XXI. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye:
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő naptól
számított 6. naptári nap. Amennyiben ez a naptári nap nem munkanap, akkor az azt követő
munkanap.
Helye: Decs Nagyközség Önkormányzata. 7144 Decs, Fő u. 23. Polgármesteri tárgyaló
XXIV. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
………………………………..
XXIII. Az összegezés megküldésének időpontja:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a Kbt. 79. § (1) bekezdés
szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három
munkanapon belül tájékoztatja ajánlattevőket az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével
az ajánlati kötöttség lejárta előtt.
XXIV. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a Kbt. 33. § (1) és a 114. §
(11) bekezdést:
A szerződés nem fenntartott.
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1) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevőnek a Kbt. 66 § (1) bekezdése alapján
az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
2) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) valamint (6) bekezdés a) és
b) pontjában foglaltak szerint.
3) Ajánlatkérő a hiányok, hiányosságok pótlására lehetőséget biztosít a Kbt. 71. §-ában
meghatározott feltételeknek megfelelően, továbbá Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését
megfelelően alkalmazza. A Kiegészítő tájékoztatásokkal kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 56.
§-át a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, megfelelően alkalmazza.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67 § (4) bekezdése alapján
arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírtak szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
5) Az ajánlathoz EKR-ben készített űrlapon szükséges benyújtani a felolvasólapot valamennyi
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adat feltüntetésével.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
7) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be kell
nyújtania aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját.
8) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az
ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött
közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell.
9) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
11) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentum eljárást megindító
felhívást említ, azon az ajánlattételi felhívást kell érteni.
12) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását elfogadja.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésével összhangban előírja, hogy a közbeszerzési
eljárás során előírt dokumentumok – ha jogszabály máshogy nem rendelkezik – egyszerű
elektronikus másolatban is benyújthatók.
14) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó.
15) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt
dokumentumokban/ igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a
Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás
megküldésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az MNB által nem jegyzett devizák esetében az Ajánlattevő nemzeti bankja által
jegyzett, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napján érvényes
hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. A referenciáknál a teljesítés napján
érvényes árfolyamot, a beszámolóból származtatható adatoknál az üzleti év fordulónapján
érvényes árfolyamot veszi figyelembe az átváltáshoz.
16) Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.
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18) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján az
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át,
továbbá az (5) bekezdés alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
19) A XIII. pont Értékelési szempontok minőségi szempontja a „1 fő Felelős Műszaki Vezetői
pozícióra jelölt személyi állomány magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata ”, melynek
igazolására ajánlattevők a megjelölt személy önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát
szükséges csatolni. Az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az adott személy releváns
megajánlott tapasztalatának. A „Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának
mértéke” esetében Ajánlattevő, ha teljesítést, kivitelezési munkálatokat ezen minőségi
szempont elhagyásával viszi véghez, súlyos szerződésszegésnek minősül. A megajánlás
ellenőrzése esetén határozott idejű (a kivitelezési időszak legalább felére kiterjedő)
munkáltatói szerződéssel igazolható. „Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való
bevonásának mértéke” megajánlása esetén ajánlattevőnek kötelezettségvállalást tartalmazó
nyilatkozatot szükséges csatolnia ajánlatához.
20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatokat: Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú program.
21) Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22) Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tett nyilatkozatával kifejezetten elfogadja,
hogy nyertessége esetén építési felelősség biztosítást köt, vagy meglévő biztosítását kiterjeszti
a közbeszerzési eljárással kötött szerződés kivitelezésének tárgyára a következők szerint: a
biztosítás fedezete építési munkára legalább nettó 30 millió forint/év, káreseményenként
legalább 15 millió forint. A felelősségbiztosításnak a teljes kivitelezési időszak alatt kell
fedezetet
nyújtania.
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatával elfogadja továbbá, hogy a
fentiek
szerinti
felelősségbiztosítás
bemutatása
a
szerződéskötés
feltétele.
Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata
szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésig nem adja át az előírt biztosítás
megkötésére vonatkozó igazolást, akkor azt az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való
visszalépésnek tekinti.
23) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: …………………….. 10.00 óra,
helyszíne: 7144 Decs, külterület 0279 és 0299/8 helyrajzi szám.
24) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy
nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
25) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66§ (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján Ajánlattevő jelölje meg
az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni valamint az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat.
Kelt: Budapest, ………………………………………..

