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Ájánlanételi felhívás

Aiánlattételi felhívás

Az Aiánlatkérő:

Móĺ Váľosi Önkoľmá flyzat
cím: s060 Mół Szent Iswán tér 6.
telefon: + 36-22-560-860
fax +36-22-560-822
lépviseli: Fenyves Pércr po|gäÍTnester
e-mail: fenľes@mor.hu
honlap cím: www.mor.hu

A továbbialĺban:,,Aiánlatkétő"

Aiánla tkétő nevében eliáró szetvezet:

PROVITAL Feilesztési T anácsaďő Ztt.
círĺľ 1061 Budapest, Andnís syi:t 17 .2. eĺl:. L0.
telefon: + 36-1,-796-70-12
fax: + 36-L-796-10-01
email szilĺlay.richardĺEProvitalzrc.hu
lĺépviseli: dr. Antal Kadosa Adorján, azĘazgatőság elnölĺe
lĺapcsolatmnó : S ziklay Richárd

A váIasztott eliárás:

N1ánlarkérő aKozbeszłr#selĺľől sző|ő zlts. évi CXLIII. törvény (a továbbialĺban: ,,I(bt.')
115. s (1) bekezdésben rőgzíteĺt feltételek fennállása aĘän, hirdetmény közzéúte|e
nélktili, jelen ajánlattételi felhívás közvetlen megldildésével indítom, algyalás nélki.ili ÍLemzati
közbesz.eĺzé s i elj árást L<ezÄeméĺyez.

Ajźn|atkérő az e|jäns során a közbesznrzési ehjärtsolĺban az alkalmasság és a kiáró okok
Ęaza|lsánaĘ valamint a közbeszrĺ#si műszaki leínás meghaúrozásänak mődjäről sző|ő
32L/2015. (x.30.) kormán1rendelet előírásait figplembe véve fog eljámi.

Tekintettel arra, hogy az e\äńs tárgyät építési beruházas képezi, Íĺjänlatkérő az épftési
beruházásoh valamint az építési beruházásolĺůroz kapcsolódó rcĺłez.ői és mérnöki
szoĘáltaúsok |<özbesz.eruésének részletes sabä|yairől szóló 322/2015. (x. 30.)
kormányrende|etszabä|pitismegf elelőenf ogjaa||salmazru.

A köz bes zerz és i dokumentumok elérhe tős ége :

ÍłjźnLatkérő az ajánlaĺtércli dolumetáci& a jelen ajänln'ľrétel.ŕ- felhívás megktildésével
egyidejűleg valamennyi ajäĺiatéteke felhívoĺ gazÄasägi szereplő részérc közvetlentil,
elekronilĺs úton megki.ildi.

N1än|atkérő a közbeszpr#si dolĺrmentumolĺat korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen
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Ajánlanételi felhívás

az a|äbbi e le kroniln ls e lé rhető s é ge n te s zi hozzaf é rhetővé : www. mo r. hu.

A kĺizbeszeĺzés tátgya és menĄuisége:

Aközbeszcrzes tÄrgya:

Út- és järdafe|{ljítźs Mór Városĺ ÖntormányzatkiczigazgatÁsiterületén vállalkoási szeruődés
keretében _20L7. évi II. ütem.

A közbeszrrzés mennyisége:

Áz építési benrháást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra keriilő műszaki
dokumentációban foglaltak szerint lĺell elvégezni.

A kivitelezes f0bb paraméterei, mennyiségei:

jVhninovics u. járdafelújítás 2. ütem:
- Betonlap járda bontís: 190 m'Ż

- Beton járda bonľász 1'2 ĺrł
- Földmunka: 1'47 Íď
- Szegé|yépítés 268 m
- Zűzoľcka alapréteg: 79 fił
- Térkő buľkolatépítés: 329 m'z

Mór. Mties K. u. járdafelújítas
- Bontás: 18 ď
- Földmunka: 87,5 fił
- Z{ľoľc\<ő alaprétegz 7o,5 ÍÍł
- SzegéIyépftés 270 m
- Térkőburkolat építés: 306 m'Ż

Zűzott]<ő a|aprétsgz
SzrgéLýpftés
Térkőburkolat építés:

_ Földmunlĺa:
- Zűzotka a|aprércgz
- Szegéb'epítés
- Térkőburkolatépítés:
- Ászfaltbeton ŕtegek építése

Részletes műszaki leírást az ajźnhttételi dolĺrmentáciő aĺ:o.ĺmazza.

51,5 m3

191,5 m
n2 fił

66 mj
31 ď
231. m
52 fił
44 fił
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AjánJaaételi felhívás

Íłjän|atkérő úýékoztatja ajánlanevőlĺet, hogy a 32I/2oL5. (X 30) Korm. rendelet 46. s (3)

bekezdésében foglaltak a|apján a meghatározoĹt gyaĺtmányű vagy eredetű dologra, illewe
konkrét e|jäńsra, amely egy adott gazÁasägi szerep|ő termélĺeit vay az általa nyujtott
szo|gáhaúsokat jellemzi, vagy véď1egyre, szabadalomra, tevékenpégre, személpe, dpusra
vagyadott szÁrmazÁsn vagy gyánźsi foĘmatra való hivatkozás esetén ahivatkoÁs mellem a

,,vagy azza| egyenénélĺi'' kifejezést is éneni lĺell.

CFV kód(ok):

6.
lefolvtatásra keríil:

Út- és järdafe|{ljftás Mór Városi ÖnkormánątközigazgatÁsi teriiletén vállalkoási szeruődés
keretében _20t7. évi II. ütem.

A szerződés időtartama. va€ł, a teliesítés határÍdeie:

Ateljesítés határideje: aSzerződéshaá|fualépésének nap1ätőI2017.o|łőber30. naga.

Íłján|atkérő a fenti hatándőhoz képest előteljesítést elfogad.

A teliesítés helve:

Mór város kőĄazgatás i teri.iletének alábbialĺban fels orolt rész.ei:

Mlĺes Kelemen utca21'47 hĺsz
Esze Tamás urca2722hĺsz

lőzseÍ Anila utca 2933 hĺsz
]vĺartinovics utca 439 hrsz
Erzsébet tér 487 hsz

NUTS Kód: TIÍJ2LL

a

a

a

o

o

9.
hivatkozás:

Ajän|arkérő a b en:häzźs f e dezetét s aj át f o nás b ől bmosíýa.

A srcnődésszerű és a jogszabálpknak megfelelő szánla a lent hivatkozon jogszabályok
szerint lĺeriil kiegyenlítésre :

.20L5. évi O(LIII. törvény,

. 322/ 20t5. (X. 30) Korm. rendelet,

. 20L3. évi V. tönĺény,

.2007. évi OO(VII. törvény,
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Ajánlattételi felhívás

.201'1'. évi O(CV. törvény,

. 2003.évi XCII. ticnĺény.

A jelen |<ilzbeszeruÁsúryyfuképező vállalkoási szerződés egyösszegű (halräýrus) típusú. A
szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes Ąán|aĺtevő Ąán|ati árának) kella
fedezetet l,rcll biztosítania a közbeszr.ruésidolomentumokban meghatÄrozott építési munkak
szeruődésszerri teljesítésével kapcsolatban felmerülhető valamennyi költség tekintetében.

Konlĺľét f izetés i fe ltételelc
- Az ajänlaĺtétel, a sz.enódés és a|ĺÍiznúsek pénzneme: HUF.
- A teljesítés Ęazolásära a Kbt. 135.s (0 és (2) bekezdésében foglaltak iľányadóak
- Nyertes ajän|aĺtevő ery danb szÁn]a benyujúsra jogosult a hiányrnentes műszaki

kadäs-áwételi eljáras LezÄräsh és a szeződés ajánlatkérő áka| igazo|t szenődésszerű,
teljesítését követően.

- Az ellenszolgáltatás a src,ruődésszerri és az aján|atkérő äka| igazolt teljesírést
követően, a Ptk 6:130.$ és a Kbt. 135. s vonatkozó sabáIyai szerint kertil sor,
f i5re le mme l a 322 / 2OL5. pil. 23 ) Kormttnyrende let vonatkozó rendelkezé s eře.

- Tekintemel arľa, hogyaze|järás úĘyźLĺ építési benházÁs képzi és a teĘsítési haúńdő
meghaladja a 2 hőrupot, ajän|attevő _ a Kbt. 135. s (7) be|<ezdésében foglaltaknak
megfelelően a neftó ellenszolgáltatás 5 o/o-änak megfelelő összegű előleg kifizetését
kérheti.

- A |<lÍzetettelőleg összege a (vég)sárnlában kerül elsámolásľa.
_ A részletes fizetési feltételeket az ajänlatételi dolnrmentaciő mellékletét képező

szeruődéstervezqttaĺu|mazza.

A tanalé}ĺlĺe ret (kjzár6|ag feltételesen felhasználható összeg) ménéke a teljes vällalkozisi dfi 5
o/o-a. A tanaléldĺeret ÍelhasznäIásának szabá|yait, lehetséges eseteit, valamint pénzĘý
felteteleit részletesen a dolĺrmeĺtáciő tatalmazza (szrruődéxerĺezrt). A tartaléklĺeret
|<lzÄrő|ag az éphési benúázts rcljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használarhoz
s zi.ils é ge s munkak e lle né rté ké nek e ls ámolás än hasznälható f e l.

Jelen közbeszenÉsí eĺ1ärźs ahpjän megkötendő szerződés és arrnak teljesítése esetén a
kifizetés az adőzjs rendjérőLsző|ő zoos. évi XC[I. törvény 36/ A- $ hatáĘ alá esik

10.1. Többváltozatű (altetĺativ) aián|at:

Ajánlaĺevő nem tehet többváltozatu a1än|atot.

L0.2. Részaiánlattételi lehetőség:

Ajánlatlsérő áĘi közbeszeuśsi eljárás vonatkozjsában nem teszi lehetővé
részajäĺiatoktételét,tekintenelazahbbial<nz

Figyelemmel a jelen kłszbeszerzÍs tÄrgyfu képez.ő munkak azonos jellegére,

valamint az azo|<hoz kapcsolódó egpéges szerződéses feltételelĺre, abeszerués -
bármĄren sz€mpontból tönénő _ részelĺre bontása sem mriszaki, sem gazÄasägi
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ĄánLrmételi felhívás

szempontból nem lerrne ésszerű.

Az aiánlatok éttékelési szempontia [a Kbt. 76. S (2,) bekezdésJ:

Ąán|arkérő úr1i kőzbeszezési eljáľás esetében a benyújtott aján|ato|at a Kbt. 76. s (2)

belĺezdés .) pontia a|ap1án, a 322/2Ot5. Korm. rendelet 24. s (1) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően a legiobb áľ-érték atány elve alapjän énékeli az a|ábbiak
szerint:

11.

Í

2.

A sz,eződés telj es ítés ébe bevont s zalĺember útépítés i
benhäzisokkallĺapcsolatosszakmairapastalau'(azon

bef'ejezett útépítési beruháások száma, melpk teljesítésében
az adott szalĺember részt ven)

Ąán]ati är (nettő forint - tanalékkeret nélKil)

Az t. éné|<e|ési részszłmpont :ulna|mfu az Ąänllariár összege képezi, melpt ajánlanevő nemó
forintban, tanaléldĺeret nélkiil köteles megadni az ď1än|at rész.eként benyijtott äruzott
költségvetések alapján figyelemmel a jelen felhív'ás 9. ponýäban foglaltakra is.

A 2. énél<elési részszempont tanalmát az aján|attevő äkal a szr.nődés teljesítésébe bevonni
kívánt szalĺember szakrnai tapaszta|ata képezi. Íłjänla*érő az adott szakember
vonatkozásában azonbefejezeĺt útépítési beruházásokszÁmh énékeli, melpk teljesítésében
az ađott szalĺember részt ven.

AjänLatkérő a Kbt. 77. s (1) belĺezdése ahpján e|őĘa, hogy ajänLaĺtevő a fenti énélĺelési
ŕsxzempont vonatkozisäban egy szalĺembert köteles megĄän|ani, aki résa veĺ legalább
egybefejezłn útépítési beruházasban. Amennyibeĺ Ąänhĺtevő nem ajánlmeg legalább egy
oĘn szalĺembert, alĺi a fenti követelĺnénpknek megfeLe|, az az ajánht z3. s (1) belĺezdés e)
pontja szerinti érvénytelens égét eredményezi.

Amennyiben ajänlartevő a fenti énékelési részszempont vonatkozÁsäbaĺ oĘn szalĺembert
Ąánl meg, akinek a fentiek szerinti szakrnai taĺasztalata eléĺj', vaw r,ľ.egľ'aladia az 5

Ertékelési ĺészszemDont

10 oonttal éľtékeli.

Íłjänlattevő a fenti értélrelési résxzempontn tett megajá,dźsänakalfuÄmasztÄsű;/ köteles a

Súlvszám
70

30



Mór Váľosi Önkormaĺlpat

ú- a. 1ĺ'aĺ.6ítás MórVáľosiÖnkorrnínpatköĄazgatásitertileténvá]lalkozasiszrrzildés keretében _2017. éviII. ütem

Ajánlatételi felhívás

Ąäĺiatkérő a Közbe sze rzÁsi Énesítő 2oL6. évi 'l'47 . (2016. december 21 . napján |<özzércd.
szamában megjelent úmutató szerinti fordított aránpsíús és eg)renes arányosítás
módszereit a|L<a|mazza aközbeszprzési dolrumennmokban rész|etezeĺtek szeĺint.

Résszempontonként az Ąánlrr..Jxérő részére leglĺedvezőbb ajánlat |apja a maximális tíz
pontot.

fu íw kisámított ponmámok részszempontonként az |ńry-adő sulysámmal megszorzásra,
majd összeadásra kerülnek

ĺÝ. lgy legtöbb pontot e|érő Ąän|attevő minőstil a legjobb ár-énék annq megjelenítő

Ąän|atot tev ő ajánhĺtevó ne k

Íłjäĺltakérő a számftas során lĺenő tizedes jegy pontossággal sámol a ÍrxateÍrntikai lĺerekítés

szabá|yai szerint.

A kizárĺí okok és a megkövetelt igazolási mód:

t2.1. Az előittkizátő okok:

Az e|járäsban nem lehet ajánlanevő, a\vä|lalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. $ (1) és

Q)bekezdésébenrögzíteĺt|ĺzÄrőokokbármelyilĺef ennáll.

t2.2. Az előíttL<lzźtő okok igazolási módia:

A Kbt. 114. s (2) bekezdése és a 32L/20L5. (x. 30) Korm. rendelet 17. s (1)

belĺezdésében foglaltak ahpjän Ąänlatevőĺek egEzerű nyilatkozatot lĺell benyujtani
arľól, hogy nemtaÍÍozik a felhívásban előín klzÄrő okok haúlya alá, valamint a Kbt.
62. s (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2075. (X. 30) Korm. rendelet 8. s Đ

pont Ę aĘontja és a 10. $ g) pont gb) aĘontjában foglaltakszednt kell igazolnia.

A Kbt. 67. s (4) belĺezdése és a 32L/2015. ()Ĺ 30.) Korm. rendelet 1Z. s (2)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően az a\vá|Ia|koző vonatkozásában az

Ąäĺiaĺtevő ĺťlhtkozatot nyujt be arrő|, hogy az érintett gazdasägi szereplők
vonatkozás áb an ne m állnak f enrl az e lj áras ban elaln |qzźrő oko k

lłjänLatkérő elfogadja, ha az ajänLattevő a końbbi közbeszerzési e|1ärźsäban

felhasznált egpéges európai |<ł3zbesznrzśsi dolnrmentumot ĺy$t be, feltéve, hogy az
abban foglali infórmációk megfelelnek a valóságnĄ és tartalmazzÁk az Ajánlatlĺerő
á|ta| a klzärő okok tekintetében megkövetelt információkat.

AklzÄrő okok tekintetében tett nyilatkozAĹoklęlte nem lehet korábbi a jelen felhívás
me gkĹildésének napjánál.

12.

13.
a mepkövetelt icazolási mód:
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ú- e, jłoaaĺetĺjíľás Mór Városi Önkorĺnánpat l,iĺĄazęaúsircrí.iletén vál]alkozÁsl szrrzódés lĺeretében _ 2017. évi II. ütem

Ajĺánlattételi felhívás

A Kbt. 115. s (1) belĺezdésére tekintenel Ajánlatlĺerő nem 'lr elő alkalrnassági
követelĺnényeket.

t4. Az aiánlattételi határidő:

2017. itnius 19. naoia L1':00 óĺa

Az aiánlat benvúitásának cÍme. módia:

Ajánlatkerő nem elekronilrus úton kén az ajánlatok benyujtását.

PROVITAL Feilesztési Tanácsadó Zt. (1'061' Budapest, Andrassy ft Í7 . 2. en L0)

Az aiánlattétel nvelve:

Ivlagyar

Ąán|arkérő nem teszi lehetővé az ajän|at más nye lven tö rténő beny$tásfu .

Az ąiÁnlątlnk) felhnnłásánąk hclwe^ ídeíe és ąz eíánlątok felhontásán ielcnlétłe

15.

16.

L7.

ioposultak

L7.1. Az ajinlat(ok) felbontásának help:

Me ge gpzik a felhívás 1 5. pontj ában me ghatá rozoÍt help zínnel.

L7.2. Az ajánht(ok) felbontásának ideje:

Me ge gyezik a felhívás t 4. potjäban me ghatá rozoĹt időponttal.

17 .3. Az Ąlnlar(ok) felbontasán jelenlétre jogosultalc

A Kbt. 68. s (3) belĺezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánä| csakaz
Íĺjäĺůa*érő, az ajäĺlhrtevőĘ valamint az äka|rlkmeghívott szeméĘĘ továbbá _

a Isi3zbeszłnźshez támogatásban részestilő Íłjánlatkérő esetében - a kiilön
jogsabiL|yban meghatÁro7stt szervek lĺépviselői, valamint személyek lehetnek
jelen.

A z eián lati kŕítŕíttséo m in ím á lis időtertem e:18.

Az ajätfuĺtéte li határidő |ejänának időpontj átó l s ámíton 60 nap.

Íĺjänlaúérő az ajĺĺhaköĺittséggel kapcsolatosan ktilön felhívja a figyelĺnet a Kbt. 131. s (5)

belęzdésére.

19.
vo n a tkoz ó i n fo ĺm á ci ó k :
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Ajánlatlĺeró az Ąänlaútelhez nem Ęa e|ő Ąän|aribiztosíték ny$tisát.

20.
proiektre @rogramtď vona tkozó adatok:

^ 
úrrgi kilzbeszrn é.s i e lj árás az EIJ alapolĺból nem f inans zirozott.

2t.

Aján|atkérő ahiánpőiás, valamint a felvilágositźsbeny$tÄsának lehetőségét a Kbt. 71. $ -a

szerint biztosítja azza|,hogya Kbt. 71. s (6) bekezdése szerinti kor|átozast nem alkalmazau)
gazdasägi szereplők bevonása eseté n.

Ecwéb információk

22.l" Aze|järás eredménfről szóló énesítés:

Íłjźĺn|atkérő eredményhirdetést nem tan' ajän|awevő|<eĺ a Kbt. 79. s (1) - (2)

bekezdése szerint írásban értesíti az e|järás eredmér5Éről.

Íłjänlarkérő tÄjékoztzýaazĄán|aĺtevőlĺet, hogyaKbt. Z0. s (1)-(2) bekezdésének
megfelelően az Ąán|arclĺat a lehető legrövidebb időn beliil fogja elbíńlni, az
elbílálást oĘn időtatam a|att fogja e|végezni, hory az Ąánlattevőknek az
e|järást|ezárő döntésról való énesítésére az ajän|ati kötötmég fennállása alatt sor
keriiljön.

22.2 Szerződéskötés:

N1äĺ:ťra.'Jxérő rögzftí, hogy a Kbt. L3L. s (6) belĺezdésében rőgzfterteknek
megfelelően az Ąänllarl<erő a szerződést az ajän|ari kötötség [Kbt. 131. $ (5)

bekezdés szerinti] időtartamaa|artÍogja megkötni azza|,hogy a szerződés nem
köthető meg az írásbeli összegezés _ ha az összege#s javftlsän kerül sor és az
e|1árás eredményességére, az Ąánlrlt érvénpsségére vagy az értékelés
eredményére vonatkozó adat módosul, a módosítoa összegezés - megkĹildése

nap1fukövető öt napos időtanam lejánáig.

223 Formai előírásolĺ

Az ajáĺiatot írásban, I paplr a|apś péIdänfran, án csomagolásban, a jelen

felhívásban megadon címre közvetlentil vagy postái úton lĺell benyujtani az
aján|atérchhatándőlejánáig.

Aiánlattevő köteles csatolni tová,ůbá a cégszeńien aláútt aiánlatot telies
teriedelmében, íľásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy
elektronikus adathoľdozón (CD vagy DvD) a papíĺ alapú példányt
tattalrnaző zátt csornagolásban elhelyezve.

Az elektľonikrrs aĺlathorđozőna'k az aián|at tészeként benvúitott átazott

10
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k<ilts égvetéseket szerkeszthető excel fotmátumban is tartalmaznia kell!

Aiánlattevő köteles csatolni a kifeiezett nyilatkozatát aĺľa vonatkozólag'
hogy a fentiek szerinti adathordozón benyúitott ajánlatának tattaltna
telies méľtékben megegyezik az áůta|a benyúitott eredeti megieliilésű
aiánlat tattalĺnáryal.

Az eredeti (p'pí. alapú) ĄänLatoĺ meg lĺell jelölni, hogy az az eredeti.

Az ajänht ereded péIdányźr zsinórral, |apozhatőan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy häső |apjához rögzíteni, a matricát le lĺell
bé|yegezni, vw az ajän|aĺtevő részérő| erre jogosultnak alá kell ím| űryhogy a
bé|yegző,illetőleg aza|áińs legalább eryrésze a matricán legyen.

Az ĄánW o|da|számozÁsa eg$rel lĺezdődjön és oldalanként növelĺedjen.
Elegendő a szöveget vagy szÁmo|sat vary képet tartalmaző o|da|a|<at szÄmozĺi,
az üres oldalakat nem lĺell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem lĺell,
de lehet szÁmozru. Íĺjánlarkérő a számozÁst kis ménélĺben kiegészítheti, Ia az
Ąán|atban tłlĺténő hivatkozás h oz az szijis éges.

Az ajánlaulak az elején aĺa|omjegyzÁlĺet lĺell tana|maznia, mely alapjän az
Ąän|atbansznrepLődoląrmentumokoldalsáma|ap1änmegtalálhatóak

A bennijtot ajäĺiati példanpk közjtti eltérés esetén az eredeti - papír a|apű -

pé|däny az'lnnyadő. A csomagoláson az aiánlatot benńjtó ajánlanevó neve és
székhel}'e mellen az

''AJÁNLAT
..

Móľ Váľosi onkormá flyzat

Utfelúiítás II. ütem 2017.

Nem bontható felaz aiánlattételi hatátidő |eiátta előtt!''

me gj elölé st lĺell feltiintetnĹ

Az ajźnlatban lévő minden dolĺmentumot (nyilatkozatot) a végén alá lĺell ímia
az eÍTe jogosuh(aĘnak vagy olyan személyoeb vagy szsméĘknek aki(k) erre a
j o go s ult s ze mé fi e k) tő 1 írás os Í e|hatalmazźst kaptak

Az ajänLat minden olpn oldalát, amelyen - az ajänht beadása előtt - módosícást
hajtottak végre, az adott dokumentumot a|ätrő személynek vag,J sznméĘlĺnek a
módosításnál ls kézjeggyel 1ęll ellatni.

AKbt.66. s (5) bekezdése alap1änazajänlatnakfelolvasólapot |<el1,taĺtakmznn,
amelyfeltĹinteti a Kbt. 68. s (4) belĺezdése szerinti összes adatot.

22.4

L1
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22.5 Ajánlattevőnek és az aján|arban megnevezett a|vä|]alkozőjänak az alábbi
cé gokmáry.okat lĺ;.e ll az ajänlathoz c s atolni:

az ajän|atot aláíró(k) a|äinsi cllĺpé|dánytlt,vagY a2006. évi V. töĺlény9"
$ (1) bekezdés szerinti a|áins-mmĄfu,
a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvá[aló(k) esetében a
cégjegyz.ésre jogosult szeméýal szÄrmaző, az ajánlat a|äinisän
vonatkozó (a meghata|maző és a meghata|mazott a|äíräsfuis tana|maző)
írásos meghatalmaást.

Folpmatban lévő váhozźsbejegyzési eljärás esetében Ąánhtevő az aján|aúhoz
köteles csatolni a cégblrősághoz benyujtot väkozÁsbejegfsi kérelmet és az
annak ér|<ezśsérő| a cégblrőság áka| me gkĹildöĺ igazolást is.

lĺz aiín|atĺak tatta|maznia kell ajánlattevőnek a l(bt. 66. s ę)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozat^t a
felhívás feltételeire, a szetz,ődés megkiitéséľe és teliesítésére, valamint a
kéľt ellenszoĘáůtatásta vonatkozoaĺ. Az aiáĺlat ercdeti pétdányának a 66.

tanalĺnaznia.

Aiánlattevő ktiteles aiánlatához csatolni a Kbt. 66. s (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatát aĺĺa vonatkozólag, hogy a kis- és ktizépvállalkozásoktól,
feitődésiik támogatásától szóló tiirvény szerint mikĺo-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e vagy nem t^ttozik a törvény hatáůya a|í.

Aiánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. s (6) bekezdése szetinti
nyi|atkozatot az igénybe venni kívánt alvźlJlalkozók tekintetében.

A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni l'ĺell!

Ljänlatkérő felhívja Ąánlaĺtevők figplĺnét, hory az ahvä|lalkozői teljesítés
összesített ańnya nem haladhatja meg a szerződés énékének 65 o/o-ät,valamint a
teljesítésben részt v ev ő alvállalkozó se m vehet igénńe a sajäĺ teljesítés ének 650/0-

át meghaladó mértélĺben további közreműködőt.

Az ajäĺiarban benyijtott dolĺrmentumolĺat a Kbt. 4Z. s (2) belĺezdése alapjän
egysznrű' másolatban is be lehet nyujtani. Nem elekronilgs úton történő
aýnlatétel esetén az ajänlat 66. s (1) belĺezdése szerint ben1'újton egy eredeti
példáýnak
tatzlnnznia.Amennyiben a felhívás a|apjänvalamelyköverclés érvéry'esítésének
alapjált szolgá|ő int, igazolás, vW nyilatkozatot sziilséges becsatolni (pl:

baĘarancia vary l,rczességvállalásról szóló nyilatkozAÍ), {W azt eredeti, vagy
hitelesmásolatbanlĺellbecsato|niazeredetiajänLatban.

Amennyiben bármely, az ĄánLathoz csatolt okirat, igazolläs, nJlhtlazat, stb. nem
m^gyar n1relven lrcríit kiállíúsľa,ĘyaztazĄäĺ'lhrtevő magyar ryrelvű fordíúsban
is köteles becsatolni. A Kbt. 47. s Q) belĺezdése aĘän Ajánlatlrerő a Ír€m

masuzrr n1'elven benyújtott dokumentumokajänlattĺvő äkah felelős fordíasát b
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22,11

elfogadja. A fordíľás tartalmának heĘsségéén az ajän|attevő felel.

Közös ajän|anéte| esetében az Ąän|athoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról sző|ő megállapodás ery pé|dányln (közös ajánlanevők
megállapodása), amely kijelöli azon ajänlaĺtevőt, aki a közös ajäĺ'iaĺtevő|<et az
e|järäs sonn kizÄrőlagosan képviseli, illetóleg a közös ajánlanevŕík nevében
hatáĘs jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak an is tafta|ÍÍAznia kell, hogy
a közös ajánlattevők n1nertességi.ik esetén a szeÍződésben vállalt valamennyi
kötelezenség teljesítéséért egptemleges felelősséget vállalnak

Ąäĺ|atkérő felhívja ajánlanevők figrl'nét a Kbt. 115. s (a) belĺezdésére, amely
énelmében a hirdetmény nélki.ili eljárasban klzárőlag az Ąánlatételre felhívott
gazÄuági szereplők tehetnek ajhiatot. Az ajänlatĺételľe felhívot gazdasägi
szereplők közösen nem tehetnekĄán|atot, nincs azonban aL<adálrya annaĘ hogy
valamely ajáĺ|awércke felhívott gazdasägi szereplő o|yan gazdasági szereplővel
tegyen közös ajän|atot, ameĘek ajäĺ'iarkérő nem kiildött ajän|atéteh felhívást.

Ąän|atkérő felhívja ajänlaĺtevők figplrnét, hory a 322/20t5. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. $-a a|ap1án a n)rertes Ąán|aĺtevő köteles legkésőbb a szerzódéskötés
időpontjára felelósségbiztosítási szłĺződést kötni vagy meglévő
felelősségbíztosftasfu kiterjeszteni {ąy, hory az |selka fedezetet nyújtson, s
kiterjedjen a teljes szrruődés szerinti munlalĺa. Az aján|aů<erő á|ta| az

Ąän|aĺtétsh felhívásban eIőln mértélrű és terjedelmű felelősségbiztosítás:
legalább 500.000,- Ft/kár és legalabb 2.000.000,- Ft/ év értélĺet elérő kivitelezői
(építésĹszerelési) felelősségbiztoshÁsi szłĺződést lĺell kötni, va{y a meglévő
felelősségbiztosíĺást ki k€ll terjeszteni az építésíben;ŕĺläzźsn Abban az esetben,
amennyiben a nyertes ajánlaĺtevő a szerzÁdéskötés időpoftjäig nem rendellĺezik
az e|őln felelósségbiztosítással, azt ajźn|atkérő az ajánlaľ;ől való visszalépéskent
énélĺeli, amely esetben ajáĺ|arkérő a követlĺező leglĺedvezőbb Ąän|atot tevővel
köthet szsruődést. A biztosítasnak ki lĺell terjednie a szeruődésszegésból eredő és

a sz-eruődésen kívi.il okozott lĺárolĺa, valamint harmadik szeméýk szeméýi
sérĺilés eire és targyrongá|ási kántĺa

Ajánlanevő szal<mai aián|ata részr'ként köteles benyujtani

a) a közbeszsruési dolnrmentumok részrlĺént kiadon árazatlan költségvetéselĺet
hiínyalanul kitölwe és cégszrrű en a|äíwąvalamint

b) A322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 24. s (1) belĺezdése alapján a1än|attevő a
jelen felhívás szerinti énélĺelési résxzrmpontoha tett megajánlásainak
alttámasnásául köteles a megaiánlott szakembet képzettségét igazoló
szakrnai önéletľaizot. és ĺendelkezéste áilási nvilatkozatot kitöltve és a

22.12

22.t3

leoalálrh eqv titénítési henlházás teliesítéséhen_

AjänJatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajänhĺtevő a fenti ércélĺelési résxzempont
vonatkozásában csak egy szakembert aiánlhat meg. Amennyiben ajän|arĺevő
több szalĺembenajáIl,meg, úgyAjän|atkérő csaka legtöbb szakmai t^pas^^|atA|
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rendellĺező szalĺember szakmai tapaszt^|atát veszi figrhmbe az énékelés során.

Ut építésének minósül 
^z 

utak épíréséneĘ foqalomba heĘzesének és

megsziint€tésének engedé|yezéséről sző|o 9s/zo1,2. (v.10) Korm. rendelet 2. $
7. pontja szerint:

a műszaki előírások szerint meghatarozott műszaki jellemzőkkel út
kialakítás a, átépítés e, felújítás a vagy koľs zerűsítése.

szeĺkeszthető excel foľmátumban is taľtalmaznia kell!

Az Ąän|atok összeállításával és benyujúsával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajän|aĺtevőt terheli.

Az ajänLat, hiánypótlás és egŕb dokumentumok illewe az azzal kapcsolatos
postái kĹildeménpk esetleges lĺesésébol vagy elvesztéséből eredő koc|ázat az
ajänLatevőt terheli.

ĺw ajäĺllnrtĺak tanalmaznia lĺell a felhívásban Kilön ki nem emelt eg;ŕb
nyilatkozatolĺat, igazolásolat és más dokumentumokat, meĘket a Kbt.
kötelezően elóír.

N1ánlra*érő a Kbt. 35. s (9) bel,rczdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a
szeződés teljesítése ér,delĺeben gazdá|kodő szerłezet (projekársaság)
|é:ľehozasät.

Iränyadő iđaz Az eljärist megindftó felhívásban és dolĺumenúcióban valamennyi
őräbanmegadott |ffiárrdő magyarorcĄi heýi idő szerint énendő.

Ajánlanevőnek a Kbt. 73. s (5) bekezdése a|apjän ajän|atkérő a
doktlmentációban ad ĄéIanaúst azoknak a szeĺĺezetelĺnek (hatoságolĺnak) a
nevéről és cimérőI (elérhetőség), ameĘkől az ajän|attevő a megfelelő
környezewédelmi, szociális és munlĺajogi rendellĺe#selľe vonatkozó
újékoztatźst kaphat.

AjäĺMttevő a Kbt. 44. s (1) bekezdésében foglaltak énelmében az aján|atában,

hiánpótlásban, valamint a 72. $ szerinti indokolásban elktilönített módon
elhelpzett, iizleti titkot (ideérwe a véden ismeretet is) (Ptk 2za7. $) talu|mazó
iratok nyilvánosságn hozatalát megtilthatja. Az tizleti titkot talu|maző 'lnt

|szÁrő|ag oĘn informáciő|w aĺa|mazhat, ame\r1ek nyilvánossĘra hozata|a a

gazÄasägi szereplő i.izleti tevélĺenpége szempontjából ańnyalan sérelmet
okozna. A ga7ÁasĘi szereplő az ilz|eti titkot taĺulmaző, elktilönített inthoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen a|ätamaszýa' hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságn hozatah miért és -ilp'' módon okozna
szamän ańĺĺJta|an sérelmet. A gazdxági szereplő által adon indokolás nem
me gfelelő, amennyiben az áftalränosság szintjén lĺeri.il me gfo ga|mazÄsn.

22.r4
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22.21

22.22

Kiegészítő tájékoztaús: A kiegészftő tÄjékonaÍ^ ny$ásän a Kbt. 56. s
sza|saszban, valamint a dolnrmentációban foglaltak az innyadőĘ figyelemmel a
Kbt. 114. $ (6) belĺezdésére.

A jelen ajänlriľ';érch felhívásban és a dolĺumentációban nem szabályozoĺt
lrerdéselĺben a közbeszrrzéselľľől sző|ő zoĺs. évi O(LIII. törvény és az egyéb
vonatkozó jogszabtůyolĺban f o gla l tak az iráĺyadőak

Az Ąän|atok benyujtására lehetőség van postai úton (ténivevénps kiildemény
f ormájäban). illewe szeméĘsen munlĺanapokon hétfotol péntekig 1 o.oo- 1 7'oo
őnközł3ĺt,azaján|atételi haľáridő |ejánÄnaknap'an 10.oo óraóLazajän|aĺtéteh
hatándő |ejäfillig van lehetőség az oĺ meghatáro7ntt heĘszínen. Az ď1än|atot
írásban és zÁtan lĺell benyujtani. A postai úton benyújtott ajánlato|ęt az
Ąálůatkérő csak alĺkor tekinti hatáńdőben beérlrezettneĘ ha azok leglĺés őbb az
ajän|a#teh haándőig az Ąán|atkérő részÁ.ről az ajän|atok áwérc|ére megjelölt
heĘn áwércke lĺeruhek A postai kézbesítés esetleges kesedelĺnébő|,rcväbbä a
Postai ktildemények eliľánltásából vagy elvesztéséből eredő valamennyi
|<o cl<ázarct az ajäĺůaĺtevő vis e li.
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Felelôs akkreditált kozbeszerzési szaktanácsadó

Sziklay Richárd
t ajstlomszám:00876
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