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Felhívás

http://provitalzrt.hu/

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17961001Fax:+36 17961012Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.mor.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Mór- Fenntartható településfejlesztésKözbeszerzés 
tárgya:

Mór Városi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000457402018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Mór Városi Önkormányzat EKRSZ_
32262234

Mór HU211 8060

Szent István Tér 6

Fenyves Péter

fenyves@mor.hu +36 22560860 +36 22560822

www.mor.hu

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt. EKRSZ_
52809372

Budapest 1061

Andrássy Út 17.

Sziklay Richárd

sziklay.richard@provitalzrt.hu

http://provitalzrt.hu/
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HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233120-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Figyelemmel a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák azonos jellegére, valamint az azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses 
feltételekre, a beszerzés részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

8060 Mór Bajcsy-Zs. utca. 1306 és 1802 Hrsz, Kodály Zoltán utca 1805 és 1809/12 Hrsz, Deák 
Ferenc utca 2330 és 2572/2 Hrsz, Vértes utca 2586/33 Hrsz.

II.1.6) A teljesítés helye:

2018.10.31.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:

45233120-6

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Mór- Fenntartható településfejlesztés

II.2.4. pontban meghatározva.

Mór- Fenntartható településfejlesztés
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződes nem keretmegállapodás megkötésére irányul! A kezdődátumot a szerződéskötés várható időpontjának kell tekinteni.

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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)

HUFPénznem:198 151 000Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

30Ajánlati ár (nettó forint - tartalékkeret 
nélkül)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

30A szerződés teljesítésébe bevont 
szakember útépítési beruházásokkal 
kapcsolatos szakmai tapasztalata (azon 
befejezett útépítési beruházások száma, 
melyek teljesítésében az adott 
szakember részt vett)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell 
elvégezni. A projekt fő közlekedési elemei: I. Kerékpáros forgalmi létesítmények építése A, B és C, jelű szakaszokon a 8216. j ök. 
úton (Deák Ferenc utca) II. II. A Vágóhíd utcánál található buszöböl párok átépítése. III. III. Körforgalom építése a 8216. j ök. út 
(Deák Ferenc u.) és a Kodály Zoltán utca, és a Vértes utca becsatlakozásánál Részletes műszaki leírást az ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 8060 Mór Bajcsy-Zs. utca. 1306 és 1802 Hrsz, Kodály Zoltán utca 1805 és 1809/12 Hrsz, Deák 
Ferenc utca 2330 és 2572/2 Hrsz, Vértes utca 2586/33 Hrsz.

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.09.11. 2018.10.31.

Nem

Nem
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-

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

-

Az alkalmassági minimum követelmények:

-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

-

Az alkalmassági minimum követelmények:

-

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

-

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. (2016. december 21. napján közzétett). számában megjelent Útmutató 
szerinti fordított arányosítás és egyenes arányosítás módszereit alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek 
szerint.

II.2.13) További információ:

TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00009Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

Nem

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 
alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.08.09. 11:00

HU
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2018.07.26.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

• Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő 
köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Az ajánlatkérő által az 
ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: legalább 500.000,- Ft/kár és legalább 2.000.000,- Ft/év
értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítást ki kell 
terjeszteni az építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem 
rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a 
szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira • Ajánlattevő 
szakmai ajánlata részeként köteles benyújtani – a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéseket 
hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint - A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján 
ajánlattevő a jelen felhívás szerinti értékelési részszempontokra tett megajánlásainak alátámasztásául köteles a megajánlott 
szakember képzettségét igazoló szakmai önéletrajzot, és rendelkezésre állási nyilatkozatot kitöltve és a szakember által aláírva 
szakmai ajánlata részeként csatolni, oly módon, hogy abból egyértelműen kiderüljön, hogy az adott szakember részt vett 
legalább egy útépítési beruházás teljesítésében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő a fenti értékelési részszempont
vonatkozásában csak egy szakembert ajánlhat meg. Amennyiben ajánlattevő több szakembert ajánl meg, úgy Ajánlatkérő csak a 
legtöbb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát veszi figyelembe az értékelés során. Út építésének 
minősül az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. 
rendelet 2. § 7. pontja szerint:  a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítása, átépítése, 
felújítása vagy korszerűsítése.  Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak a fenti költségvetéseket szerkeszthető excel 
formátumban is tartalmaznia kell! – Ajánlatkérő a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.
(V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi eljárásban Sziklay Richárd (
lajstromszám: 00876) jár el felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként. – Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem 
kíván élni a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerinti lehetőséggel. – Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) 
pontját. – Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (
támogatási szerződés-módosítást vagy változás-bejelentést) fog benyújtani. A Kbt. 53. § (6) bekezdése értelmében Ajánlatkérő 
tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 
elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné 
válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

2018.08.09. 13:00

Nem




