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Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szekesfehervar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000552442020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
97218353

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Bárdos Katalin

bardos.katalin@
pmhiv.szekesfehervar.hu

+36 22537295

Regionális/helyi szintű
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A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233220-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja ésszerűnek, a beruházás nem osztható részekre 
gazdaságosan.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

8000 Székesfehérvár, Balatoni út Horvát István és Borszéki út közötti szakasz Érintett helyrajzi szám: 
6131/2 hrsz, önkormányzati tulajdonú közút

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45232130-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020.

Út és járdaburkolat felújítása 1118 m hosszon. Fakivágás, tuskómarással: 14 db. Aszfaltmarás (5-8 cm változó vtg.), elszállítással: 8 
650 m2. Kiemelt szegély bontása, új építése: 200 m. Pályaszerkezet alaprtg. javítás: 484 m2. - alapréteg (AC-22, v=9 cm); - Ckt, v=20 
cm; - M50 mechanikai stabilizáció, v=20 cm; Aszfalt kötőrétreg (AC-22, v=7 cm): 4 221 m2. Astfalt kopóréteg (AC-11/F, v=5 cm): 8 
684 m2. Aszfalt szegély kialakítása: 1 300 m. Vezetősáv öntöttaszfaltból, a régi elbontása, új megépítése: 65 m. Régi, monolit beton 
surrantó bontása: 60 m. Surrantó előregyártott betonelemekből: 300 m. Szalagkorlát felújítása, cseréje vasúti oldalon (bontott 
korlátból): 100 m. Víznyelő akna + bekötőcső beépítése (víz járda alatti átvezetése 200 mm KG cső): 17 db. Surrantók bekötése burkolt
árokba vagy meglévő víznyelő aknába: 8 db. Meglévő surrantók bekötésének "jó karba helyezésével": 5 db. Surrantók bekötése 
energiatörő beépítésével, a csapadékvíz terepre történő kivezetésével: 3 db. Surrantók bekötése vasúti vízelvezető árokba (burkolt/
burkolatlan): 7 db. Padka- és rézsürendezés, füvesítés: 1 550 m2. Padkanyesés, lenyesett talaj elszállítása: 1 425 m2. Járdaburkolat 
bontása, elszállítás lerakóhelyre: 1 587 m2. Földtükör készítése tömörítéssel: 2 010 m2. Burkolatalap útpályából kikerült mart 
aszfaltból (v=15 cm): 2 010 m2. Járda kopóréteg AC-8 (v=5 cm) építése: 1 847 m2. Járda kopóréteg marása 5 cm vtg.: 260 m2. Híd 
betonjárdák felületkezelése: 80 m2. Szalagkorlát felújítása, cseréje rét oldalon: 800 m. Járdakorlát/acél csőkorlát bontása: 686 m. 
Járdakorlát/acél csőkorlát új építése, horganyzott: 686 m. Hídkorlát függőleges pálcák pótlása szegecseléssel, vagy hegesztéssel: 5 fm.
Hídkorlát mázolása kettő rétegben : 132 fm. Földpadka-képzése füvesítéssel: 900 m2. Földrézsüváll kialakítása tömörítéssel: 230 m3. 
Füvesítés: 960 m2.
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Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020.

8000 Székesfehérvár, Balatoni út Horvát István és Borszéki út közötti szakasz Érintett helyrajzi szám: 
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II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Út és járdaburkolat felújítása 1118 m hosszon. Fakivágás, tuskómarással: 14 db. Aszfaltmarás (5-8 cm változó vtg.), elszállítással: 8 
650 m2. Kiemelt szegély bontása, új építése: 200 m. Pályaszerkezet alaprtg. javítás: 484 m2. - alapréteg (AC-22, v=9 cm); - Ckt, v=20 
cm; - M50 mechanikai stabilizáció, v=20 cm. Aszfalt kötőrétreg (AC-22, v=7 cm): 4 221 m2. Astfalt kopóréteg (AC-11/F, v=5 cm): 8 
684 m2. Aszfalt szegély kialakítása: 1 300 m. Vezetősáv öntöttaszfaltból, a régi elbontása, új megépítése: 65 m. Régi, monolit beton 
surrantó bontása: 60 m. Surrantó előregyártott betonelemekből: 300 m. Szalagkorlát felújítása, cseréje vasúti oldalon (bontott 
korlátból): 100 m. Víznyelő akna + bekötőcső beépítése (víz járda alatti átvezetése 200 mm KG cső): 17 db. Surrantók bekötése burkolt
árokba vagy meglévő víznyelő aknába: 8 db. Meglévő surrantók bekötésének "jó karba helyezésével": 5 db. Surrantók bekötése 
energiatörő beépítésével, a csapadékvíz terepre történő kivezetésével: 3 db. Surrantók bekötése vasúti vízelvezető árokba (burkolt/
burkolatlan): 7 db. Padka- és rézsürendezés, füvesítés: 1 550 m2. Padkanyesés, lenyesett talaj elszállítása: 1 425 m2. Járdaburkolat 
bontása, elszállítás lerakóhelyre: 1 587 m2. Földtükör készítése tömörítéssel: 2 010 m2. Burkolatalap útpályából kikerült mart 
aszfaltból (v=15 cm): 2 010 m2. Járda kopóréteg AC-8 (v=5 cm) építése: 1 847 m2. Járda kopóréteg marása 5 cm vtg.: 260 m2. Híd 
betonjárdák felületkezelése: 80 m2. Szalagkorlát felújítása, cseréje rét oldalon: 800 m. Járdakorlát/acél csőkorlát bontása: 686 m. 
Járdakorlát/acél csőkorlát új építése, horganyzott: 686 m. Hídkorlát függőleges pálcák pótlása szegecseléssel, vagy hegesztéssel: 5 fm.
Hídkorlát mázolása kettő rétegben : 132 fm. Földpadka-képzése füvesítéssel: 900 m2. Földrézsüváll kialakítása tömörítéssel: 230 m3. 
Füvesítés: 960 m2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

6131/2 hrsz, önkormányzati tulajdonú közút

Igen

Igen

Vállalt jótállás időtartama: (min. 0 hó - max. 24 hó) (hónapokban) 30

Nem

Igen

45

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi 
fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 
teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. A 
nyertes Ajánlattevő fizeti meg az Áfa tartalmát. 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: 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának 
lehetőségét biztosítja. 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. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján Építési beruházás esetén az ajánlattevő 
köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni a szerződéstervezetben meghatározott feltételek szerint. 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 

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

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: - teljesítési
biztosíték (5%) - jótállási biztosíték (5%) - késedelmi kötbér (0,5% / nap) A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó 
részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Műszaki illetve szakmai alkalmasság nem kerül alkalmazásra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Műszaki illetve szakmai alkalmasság nem kerül alkalmazásra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem kerül alkalmazásra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem kerül alkalmazásra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 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).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 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 előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62
. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 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.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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. § és 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. 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. - A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet 
biztosít. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.06.19 09:00

HU

60

2020.06.19 11:00
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

- Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A részszempontokon 
belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. A köv. 
ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (2 tizedes jegyig) - további információ a 
dokumentációban. - Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevő(ke)t terheli 
(kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak). - Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az 
ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra 
vonatkozó információ a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján. - Ajánlattevő az ajánlatában a beárazott tételes költségvetést is csatolni 
köteles. Az ajánlatnak felolvasólapot is kell tartalmaznia. - Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. §-ára az 
Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban 
rendelkezésre kell bocsátani. A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően káreseményenként a legalább nettó 
500.000,- HUF kártérítési limitet eléri és az éves kártérítési limit a legalább nettó 30.000.000,- HUF-nak megfelelő mértékű.. A 
felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, Ajánlatkérőnek és 3. személynek okozott kárra kell legalább kiterjednie. - 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását. - Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
További részletek a műszaki dokumentációban és a szerződéstervezetben.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk
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