Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti
azonosítószám:
AK07135

Postai cím: Városház tér 1.
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 8000
HU 211
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1. II/65-68.)
Város: Székesfehérvár

E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ország:
Magyarország
Telefon:
22537295

+36

Fax:
22537160

+36

Internetcím(ek)
Az Ajánlatkérő általános címe: www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe: www.szekesfehervar.hu
I.2) Közös közbeszerzés

(adja meg
ajánlatkérő nevét)
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
I.3) Kommunikáció
elérhetők a következő címen: (URL)
X A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott.
Tekintettel az eljárás fajtájára, a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint Ajánlatkérő a
dokumentációt
teljes
terjedelmében
elektronikus
úton
(e-mail:
kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu, adott esetben mammutmail) bocsátja azon
Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételi felhívás megküldésének napján, akiket a
közbeszerzési eljárásra felkért.
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
(adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
(URL)
X a fent említett címre
(adjon meg másik címet)
berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
X Regionális/helyi szintű

-(3)
1

bekezdés]
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Általános közszolgáltatások
Környezetvédelem
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások
kitermelése
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Szerelvényaknák rekonstrukciója valamint a
Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt
áteresz ikresítése”
II.1.2) Fő CPV-kód: 45247110-4 Csatornaépítés
45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése

Hivatkozási szám: 2

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Székesfehérvár, szerelvényaknák rekonstrukciója és a
Bátky áteresz ikresítése
II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12 x valamennyi részre
egy részre
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: „Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán,
Bátky utcai zárt áteresz ikresítése” 2
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 45247110-4 Csatornaépítés

Rész száma: 21
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45112710-5 Tereprendezési munkák zöldterületen
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU 211
A teljesítés helye:
Székesfehérvár, 5502, 5501, 5506 hrsz-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.

Rész: „Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítése”
Székesfehérvár Varga-csatorna alsó szakaszán, a Bátky u. alatti zárt csőáteresz megépítésének kivitelezése.




















Meglévő állapot rögzítése digitális adathordozóra 1db
Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése 1db
Meglévő vízvezeték kiváltása 1db
Meglévő szennyvízcsatorna védelembe helyezése 1db
Meglévő gázvezeték védelembe helyezése 1db
Meglévő elektromos védelembe helyezése 2db
Meglévő távhővezeték védelembe helyezése 2db
Meglévő távközlési földkábelek védelembe helyezése 2db
Aszfalt útburkolat bontása 194,0 m2
Vákuum kutas, v. egyéb víztelenítés 2160 óra
DN1450 tokos vb. csatorna építése bontott csövekből csöveken lévő repedések javításával
95,8 m
Vasbeton szárnyfal építése az alvízi oldalon 1db
Vasbeton előfej építése a felvízi oldalon 1db
Meder és meder rézsű burkolatok készítése
(előregyártott mederlapokból és gyephézagos burkoló elemekből) összesen 162 m2)
Előregyártott vb. rézsűlépcső elh. 3db
Meglévő acélkorlát bontása 1db
KO acél korlátok gyártása és elhelyezése 2db (3 + 5,2 m hosszúak)
Ideiglenes útburkolat készítése
(0/63 szemcsés ágyazat 30 cm vtg.-ban, AC11 j. aszfalt kötőréteg 4 cm vtg.-ban)
Végleges úthelyreállítás
(rétegrend: homokos kavics 20 cm, CKT réteg 15 cm, AC22/F aszfalt kötőréteg 7 cm,
AC11/F aszfalt kopóréteg 4 cm) 165 m2

Az ajánlati ár összeállításánál számolni kell továbbá
 az ideiglenes forgalom korlátozási terv
 TU és MMT elkészítésével,
 az érintett közmű-üzemeltetők szakfelügyeletével,
 az elkészült csatorna geodéziai bemérésével,
 a földmű tömörségi és teherbírás mérésével és bizonylatolásával
 az átadási dokumentáció elkészítésével.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.
A beépítésre kerülő csőanyagot Önkormányzatunk biztosítja!

Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége a műszaki átadási dokumentáció részét képező megvalósulási
terv elkészítése, mely tartalmazza a kivitelezési munka által létrejött műtárgyakat, mérési
pontokkal digitális formátumban;
Technológiai tervek és utasítások készítése Nyertes Ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő és a műszaki ellenőr által jóváhagyott részletes mintavételi és minősítési terv alapján
a szükséges vizsgálatok elvégzése Nyertes Ajánlattevő feladata.
Esetlegesen szükséges lőszermentesítés költsége Nyertes Ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki dokumentációban, tételes
költségvetésben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra történő hivatkozások a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
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közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 46. §-ára tekintettel került sor és ezen esetekben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést kell érteni további előírás nélkül is, valamint Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket,
hogy egyenértékű megajánlás esetében az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely
megfelelő eszközzel bizonyítani köteles, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon
megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: Jótállás időtartama: (a műszaki átadás-átvételt követő
naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb
értéke: 60 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg. / Súlyszám: 301 2 20
– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár/ Súlyszám: 7021
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: [120 ]
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadható
X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés: „Városi belső távvezetékeken található
szerelvényaknák rekonstrukciója” 2
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 45231300-8 Víz- és szennyvízvezetékek építése
44162500-8 Ivóvízvezeték

Rész száma: 22
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Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU 211
A teljesítés helye:
Székesfehérvár Erkel F. u. 2/a. sz., Tompa M. u. 121. sz, Gugásvölyi u. 1.-Berényi u. sarok,
Selyem u.- Horog u. sarok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.Rész: „Városi belső távvezetékeken található szerelvényaknák rekonstrukciója”
Székesfehérvár Erkel F. u. 2/a. sz., Tompa M. u. 121. sz, Gugásvölyi u. 1.-Berényi u. sarok, Selyem u.-Horog u.
saroknál elhelyezkedő szerelvényaknák rekonstrukciója.
Székesfehérvár Erkel F. u. 2/a.
Akna felújítás:
SZERELVÉNYJEGYZÉK:
1. NA 400 mm tolózár (rövid) + kezelőszár+ csapszekrény, 2 db
2. NA 400/500/400/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db
3. NA 500 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
4. NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db
5. F-F idom NA 400 mm/1000-EB-10, 1 db
6. NA 400 mm T-P WG Multi Joint, Húzásbiztos, 4 db
7. NA 400 mm GÖV cső 6 fm, 3 db
8. NA 400 mm T-T WG Multi Joint, Húzásbiztos, 2 db
9. NA 400 mm „QN” idom, 1 db
10.
Kitámasztó betontömb
Székesfehérvár Gugásvölgyi u. 1.-Berényi u. sarok
Akna felújítás
SZERELVÉNYJEGYZÉK:
1. 3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (DUNA ARMATÚRA), 2 db
2. NA 600 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db
3. WG-MJ-3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637), 2 db
4. FF idom, NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db
5. Tolózár „rövid” NA 600+beépítési készlet +csapszekrény, 1 db
6. NA 600/700/600/200/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató és ürítő csonkos (hossza: 1100 mm), KO, 1
db
7. NA 700 „X” idom 2” menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
8. NA 600/600/200/200 egyedi „T” idom 2 db 600-as peremmel (hossza 900 mm), 1 db alsó hegesztésű NA
200 csővel (ürítő vezeték) és 1 db középső hegesztésű NA 200 leágazó csővel, 1 db
9. Tolózár „rövid” NA 200+kézikerék, 3 db
10.
NA 200 QN könyök idom, 2 db
11.
KPE cső NA 200, 10 bár, 12 fm
12.
Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú, NA 200, 4 db
13.
EF Könyök 90 fok, NA 200 , 3 db
14.
EF T–idom 90 fok, NA 200/200, 2 db
15.
EF szűkítő, NA 200/110, 1 db
16.
KPE cső NA 110, 10 bar, 2 fm
17.
T- idom öntvény, NA 110/110, 1 db
18.
Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú NA 110, 1 db
19.
Tolózár „rövid” NA 110+kézikerék, 2 db
20.
Multi Joint Tok-Tok, NA 200, 1 db
21.
Multi Joint Tok-Perem, NA 110, 1 db
22.
Multi Joint szűkített (100-80), Tok-Perem, NA 100/80, 1 db
Székesfehérvár Tompa M. u. 121.
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Akna felújítás
SZERELVÉNYJEGYZÉK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (Duna Armatúra), 2 db
WG-MJ 3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637), 2 db
Tolózár (rövid) NA 600 mm + beépítési készlet + csapszekrény 2 db
F-F idom NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db
NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db
NA 600 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db
NA 600/700/600/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db
NA 700 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db

Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége a műszaki átadási dokumentáció részét képező megvalósulási
terv elkészítése, mely tartalmazza a kivitelezési munka által létrejött műtárgyakat, mérési
pontokkal digitális formátumban;
Technológiai tervek és utasítások készítése Nyertes Ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő és a műszaki ellenőr által jóváhagyott részletes mintavételi és minősítési terv alapján
a szükséges vizsgálatok elvégzése Nyertes Ajánlattevő feladata.
Esetlegesen szükséges lőszermentesítés költsége Nyertes Ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki dokumentációban, tételes
költségvetésben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra történő hivatkozások a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 46. §-ára tekintettel került sor és ezen esetekben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést kell érteni további előírás nélkül is, valamint Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket,
hogy egyenértékű megajánlás esetében az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely
megfelelő eszközzel bizonyítani köteles, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon
megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont – Megnevezés: Jótállás időtartama: (a műszaki átadás-átvételt követő
naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb
értéke: 60 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg. / Súlyszám: 301 2 20
– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár/ Súlyszám: 7021
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: ( )/ Befejezés: (2018/11/30)
A szer
nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
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vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók X igen X nem
Opciók leírása:
Székesfehérvár Selyem u. – Horog u. sarok
Akna felújítás
SZERELVÉNYJEGYZÉK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NA 500 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db
NA 500 mm T-P WG Multi Joint, Húzásbiztos, 3 db
NA 500/600/500/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db
NA 600 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db
F-F idom NA 500 mm/1000-EB-10, 1 db
NA 500 mm T-T WG Multi Joint, Húzásbiztos, 1 db
NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db
NA 500 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolato
igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben
foglalt kizáró okok fenn nem állását, azaz egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontját a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont
ib)-ic) alpontja és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb)-gc) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
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 benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok tekintetében becsatolt minden nyilatkozat az ajánlattételi felhívás
megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben,
amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott
minősített ajánlattevő hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja Ajánlatkérő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a
magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági
szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény,
vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai
tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az
egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: A Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő
az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelmény nem kerül meghatározásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek
csatolnia kell nyilatkozatát azon
szakemberekről, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely
pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- amennyiben a bemutatott szakember az
ajánlattétel időpontjában már rendelkezik
kamarai nyilvántartásba vétellel, a kamarai
nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara
neve, elérhetősége,
- amennyiben a bemutatott szakember az
ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik
kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő
nyilatkozata arról, hogy a megajánlott
szakember a releváns esetben szükséges kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig
rendelkezni fog,

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik:
M1) Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm.
rendelet 1. sz. melléklet IV. fejezet Felelős
műszaki vezetés 3. rész 10. pontja
„Vízgazdálkodási építmények szakterület "
MV-VZ jogosultsággal rendelkező vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkező műszaki vezetői szakemberrel.
Az alkalmassági követelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a
szerződés teljesítésének időtartama alatt
rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- a szakemberek esetében a végzettséget igazoló
okiratok másolatát vagy az előírt jogosultság
meglétét igazoló, releváns esetben szükséges, a
kamarai névjegyzékbe vételről szóló határozat
másolatát,
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az
alábbiakat:
- a szakember neve, címe, végzettsége,
- annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a
neve, akivel/amellyel az adott szakember
munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember,
mint természetes személy megbízási
szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a
szerződés teljesítésébe, az előírt információt
nem kell megadni),
- a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy
az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre
áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban
szereplő pozícióban, és nincs más olyan
kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a
szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen
letelepedett és ott szakmagyakorlási
tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és
41. §-aiban foglaltakra.
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság
igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint
más szervezetre/személyre is támaszkodhat az
alkalmasság igazolása során.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság
igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot
egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.
§ (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)
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A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre. A
jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre
bocsátani. A jótállási biztosíték időbeli hatálya: a jótállási kötelezettség kezdetének
időpontjától (a kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló műszaki átadás-átvétel lezárását
követő nap) a jótállási időszak végéig.
A jótállási időszak minimális időtartama 36 hónap. A teljes körű jótállás mértékét Ajánlatkérő
a bírálati szempontok között kívánja értékelni. A minimálisan vállalandó teljes körű jótállás
mértéke 36 hónap. A 60 hónap vagy az efölött vállalt teljes körű jótállás mértéke egységesen 10
pontot kap. A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában kell nyilatkoznia. A Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapján a meghatározott határidőig az Ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint a biztosíték nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként
szerződő fél Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-01300008 számú HUF fizetési
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jótállási biztosíték vonatkozásában a
szerződésben lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a fizetési
számlára történő befizetése helyett az Ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből
visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályai kerülnek megfelelően
alkalmazásra.
Amennyiben a biztosítékok adására a biztosító vagy pénzügyi intézmény által vállalt garancia
formáját választja a nyertes ajánlattevő, a biztosító vagy a bankgarancia nyilatkozat eredeti
példányát az ajánlatkérőnek át kell adnia. Ajánlatkérő kizárólag olyan nyilatkozatot köteles
elfogadni, amelyben a biztosíték nyújtója visszavonhatatlanul és feltétlenül vállalja, hogy
amennyiben ajánlatkérő fizetési felszólítás formájában érvényesíteni kívánja a biztosítékot, úgy
a nyertes ajánlattevő helyett ajánlatkérő első felszólítására átutalja a biztosítéki összegből
ajánlatkérő által megjelölt összeget ajánlatkérő bankszámlájára. A biztosítékot nyújtó
nyilatkozatában rögzíteni kell, hogy a biztosítékot nyújtó az alapjogviszonyt nem vizsgálja, a
szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak
vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a nyertes
ajánlattevőnek a szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő,
ajánlatkérővel szembeni követeléseit érvényesítse. A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi és
elfogadja, hogy a biztosítékot nyújtó a biztosíték érvényesítésére vonatkozó ajánlatkérői fizetési
felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely ajánlatkérő
érvényesítési jogát korlátozza. A biztosítékok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltakra.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 5 százaléka, amelynek a szerződés hatálybalépésétől, a kivitelezési
munkákat lezáró sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjáig kell
rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésének időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a teljesítési biztosíték nem kerül felhasználásra, úgy a
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sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követő 5 banki napon belül az Ajánlatkérő
intézkedik a biztosíték felszabadításáról/visszautalásáról. A teljesítési biztosíték teljesíthető a
Nyertes Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
óvadékként az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő szerződésben megadásra kerülő számlájára
történő befizetéssel, átutalással pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A teljesítési biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés
szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki. A
késedelmi kötbér napi mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,4 %-a . A késedelmi
kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig kerül felszámításra. A
késedelmi kötbér összességében igényelhető teljes összege az áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 12 %-a (30 napos késedelem). Ajánlatkérő egyébiránt jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi
kötbér összege eléri a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 12 %-át.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződés
tervezet tartalmazza.2
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem
köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének
lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előleget Ajánlatkérő az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg.
Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, … db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét
biztosítja a pénzügyi ütemterv szerint. A részszámla benyújtás feltételeit Ajánlatkérő a
tárgyalás(ok)on kívánja pontosítani. Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott
jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A végszámla
benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv
alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség.
Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számlák
ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki
alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben.
Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a
szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési
szabályait az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) számú
Korm. rendelet 32/A. §-32/B. §-ában foglaltak rendezik.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b)
pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően.
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Ezen felül irányadó jogszabályok:
- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások
közbeszerzésének
részletes
szabályairól
szóló
322/2015.
(X.30.)
Kormányrendelet.
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b)
pontja értelmében Ajánlatkérő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére az
1. rész esetében.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza, mely a tárgyalás(ok) alapját képezheti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 Ajánlatkérő
nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
ghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Indokolás:
Indokolás:
Indokolás:
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
sára irányul
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ
érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)
a, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018. április hó 20. napja Helyi idő: 09:00 óra (óó:pp)
Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy db eredeti példányban,
írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban a „Szerelvényaknák rekonstrukciója és Bátky
áteresz ikresítése - Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel! Iktatóban nem
bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér
1. II/65-68.) címére. Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány1 db scannelt, jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható, *.pdf formátumban CD-re vagy DVD-re írt fájlját is kéri az
ajánlat mellékleteként benyújtani. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
ajánlatok benyújtásának időpontját az ajánlatkérő székhelyén alkalmazott biztonsági
előírásokra és körülményekre tekintettel határozzák meg, mivel az épületbe való bejutás
hosszabb időt is igénybe vehet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatok leadására hétfőtől- csütörtökig 8:00 – 16:00 óráig,
pénteken 8:00-13:00 óráig van lehetőség.
További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra
vonatkozóan a dokumentációban.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő
leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő
késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az Ajánlattevőt terheli.
További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra
vonatkozóan a dokumentációban.
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában
megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz, apostille hitelesítés nem
előírás. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja.
A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős (Kbt. 47. § (2) bekezdés)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2018. április hó 20. napja Helyi idő: 09:00 óra (óó:pp)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Hely: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér
1. II. em. 65-68.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint
történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
X Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció, tervegyeztetés formájában is megadja.
Ajánlatkérő konzultáció keretében helyszíni bejárást kíván tartani, melynek időpontja:
2018. április 11. napja 10:00 óra.
Helye: 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 1.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja 1
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Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ 2
megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 2 alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszám megadásra kerül:
A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes
jegyig). A legjobb ajánlat a maximális 10 pontot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a
legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegyig).
1. értékelési szempont:
Ajánlati árnál alkalmazott képlet: súlyszáma: 70
(legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati
ára)*10*70.
2. értékelési szempont:
Jótállás időtartamánál alkalmazott képlet: súlyszáma 30
(vizsgált ajánlatban vállalt jótállás időtartama/ legmagasabb jótállási időtartamot tartalmazó
ajánlat jótállási időtartama)*10*30
Adott esetben 60 hónap illetve az ennél magasabb jótállási vállalást tartalmazó ajánlat a
maximális pontszámot kapja.
Amennyiben az ajánlat 36 hónapnál kevesebb jótállási vállalást tartalmaz, abban az esetben az
ajánlat érvénytelen. Csak egész hónapok ajánlhatóak.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
– az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség
Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
2. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell, papír alapon, valamint (excel formátumban) CDn vagy DVD-n is a beárazott tételes költségvetést, a sávos (heti bontású) műszaki ütemtervét,
valamint a pénzügyi ütemtervét. Ahol az ajánlattételi felhívás a szerződés tárgyára vonatkozó
meghatározott gyártmányú, eredetű hivatkozást tartalmaz- a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt- Ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad a Kivitelezés során. Ebben az esetben
az egyenértékűségről szóló nyilatkozatot is kéri Ajánlatkérő becsatolni.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény
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szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat
aláírják, szignálják.
Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k) cégjegyzésre
jogosult(ak)ra vonatkozó adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az
említett weboldalon az ajánlattevő(k) cégjegyzésre jogosult képviselő(i)re vonatkozó adatai
nem találhatóak meg, úgy az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60
napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát,
vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, Magyarországi bejegyzésű társaság
esetén az illetékes cégbíróság vagy az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet
adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot egyszerű másolatban.
Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja vagy írja alá, a cégjegyzésre
jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlatkérő
előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz.
4. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a
szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem
következhet be.
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást (Kbt. 115. § (4) bekezdés).
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (közös ajánlattevői megállapodást) legalább az alábbiak szerint:
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőt az eljárás során kizárólagosan
képviseli és az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, ismerteti az ajánlat
aláírása módját; tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők nyertesség esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak; megadja,
hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között. A
megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő
(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától.
További információ: Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. §
(6) bekezdése.
5. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott
minta szerinti nyilatkozat megtételét az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti
példányban a Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel.
6. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7. Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg
kell jelölni. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell
16

tenni.
8. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.
9. Tekintettel a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 26. §-ára az Ajánlattevőként szerződő félnek
rendelkeznie kell, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítással vagy meglévő
felelősségbiztosításának kiterjesztésével, amelynek ki kell terjednie legalább építésre,
szerelésre, Ajánlatkérőnek, valamint harmadik félnek okozott károkra és a kártérítési
limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 15 millió Ft/kárév. A
felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a
szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a nyertes ajánlattevő köteles a
felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani
ajánlatkérő részére. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az
ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. A nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy
a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, amit valamennyi, jelen szerződés
alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a
Megrendelő felé igazol (további információ a szerződéses feltételekben).
10. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. §
(3)-(4) bekezdései tekintetében) eredeti példányban.
11. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
12. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatában, hiánypótlásban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide
értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem
fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (2)-(3)
bekezdésben előírtakat.
13. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
14. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt. 56. §-ban foglaltakat
alkalmazza a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
15. A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:
Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett Ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal
kíván tárgyalni az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Lehetőség van
Ajánlattevők beleegyezése esetén együttes tárgyalásra. Ajánlatkérő amennyiben az első
tárgyalási forduló alkalmával úgy ítéli meg és az szükséges, újabb tárgyalási forduló(ka)t tart,
mely(ek)nek alkalmával az Ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni. Az Ajánlatkérő a
további tárgyalások helyét, módját és időpontját tárgyaláson vagy írásban közli az
Ajánlattevővel. Valamennyi Ajánlattevőnek Ajánlatkérő ugyanazokat a kérdéseket teszi fel
ugyanolyan sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, a
részszámlázásról és annak mértékéről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról
(Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki
megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a
jótállás időtartamáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében az érvényes
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ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel. A tárgyalások eredményeképpen az Ajánlattevők
kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek - azonos műszaki tartalom és szerződési feltétel esetén , illetve az előző változatot változatlanul lehet hagyni. Ajánlatkérő közli továbbá, hogy mennyi
idő áll Ajánlattevő rendelkezésére a módosított ajánlat megtételéhez. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatások keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását eredményező
kérdéseket, ha úgy ítéli meg a tárgyaláson pontosítja (pl. végleges tételes költségvetés, azt
alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a
tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja
Ajánlattevők rendelkezésére a végleges költségvetés kiírásokat. A tárgyalás zártkörű, az egyes
tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyaláso(ko)n Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vagy
nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A képviseleti
jogosultságot igazolni szükséges. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli,
hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll Ajánlattevők 60
napos ajánlati kötöttsége.
Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2018. április ... napja ….óra, a tárgyalás
helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68. iroda.
16. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott
minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti
információkat.
17. Amennyiben az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, alvállalkozója, vagy gazdasági szereplő az
ajánlatában– átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlatához csatolnia köteles a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve
melyeket a Kbt. kötelezően előír.
19. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban valamennyi dokumentum benyújtható
egyszerű másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti, illetve minden olyan
nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl.
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), melyet eredeti aláírt
példányban kell tartalmazni az ajánlatnak.
20. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt.53. § (4) bekezdés, a Kbt. 131. § (9)
bekezdés és a Kbt. 141. §-ban foglaltakra.
21. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírása szerint kell eljárni.
22. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
23. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlatot
főszabály szerint magyar nyelven kell benyújtani, azonban ajánlatkérő elfogadja az ajánlatban
esetlegesen nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok felelős fordítását is (a Kbt. 47. §
(2) bekezdés). A felelős fordítás tartalmáért az ajánlattevő felelős.
25. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet, amely még nem került átvezetésre a
nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. illetve nem vállalkozás keretében
folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző
által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati
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példányát is. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó
nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
26. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkozni kell a felhívásban előírt
szerződéses biztosíték határidőre történő nyújtásáról.
VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2018. március 26.
________________________________________________________________________________
_________________________
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