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Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 46506032Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU311NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A 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

Kerékpárutak építése és felújítása BorsodnádasdonKözbeszerzés 
tárgya:
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E40 - Ajánlattételi szakasz
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45233162-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Figyelemmel a munkák jellegére, valamint az azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételekre, a beszerzés részekre bontása 
nem lenne észszerű, továbbá az egységes rendszerre tekintettel műszaki és organizációs szempontból nem lehetséges

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

3671 Borsodnádasd, hrsz: 434; 289; 298; 1349; 900; 945/1; 1350; 547/1II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:90vagy 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:

45233162-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (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

Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon

A tervezett kerékpárút a meglévő Ózd-Borsodnádasd összekötő kerékpárúttól indul a szelvényezés szerinti bal oldalán. A 
tervezett kerékpárút végig a megszüntetett kisvasút nyomvonalán halad. Végszelvényében a kerékpárút csatlakozik az 
önkormányzati Engels utcához a 0+410 szelvényben, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán. új építésű kerékpárút (527,04 m) 
kerékpáros nyom kialakítása (1135 m) a kerékpáros nyom kialakítása érdekében útburkolat-felújítás (556,86 m) A felújítandó 
kerékpárút tényleges hossza a két szakaszon 1352,49 m. A közbeszerzési műszaki leírás és a mennyiségek a dokumentációban 
kerülnek részletezésre.

Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

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:54 346 455Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

10A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 
fő irányító szakember szakmai 
gyakorlata (év)

20Jótállás időtartama (a törvényes jótállási 
időtartamon felül) (hónap)

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)

A tervezett kerékpárút a meglévő Ózd-Borsodnádasd összekötő kerékpárúttól indul a szelvényezés szerinti bal oldalán. A 
tervezett kerékpárút végig a megszüntetett kisvasút nyomvonalán halad. Végszelvényében a kerékpárút csatlakozik az 
önkormányzati Engels utcához a 0+410 szelvényben, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán. új építésű kerékpárút (527,04 m) 
kerékpáros nyom kialakítása (1135 m) a kerékpáros nyom kialakítása érdekében útburkolat-felújítás (556,86 m) A meglévő 
kerékpárút felújítása a tervezett új kerékpárút tervezési szakasz elejétől indul.A felújítással a kerékpárút vonalvezetésében 
változás nem történik. A felújítandó kerékpárút tényleges hossza a két szakaszon 1352,49 m. A tervezett kerékpárút 2,30 m 
burkolatszélességgel és két oldalon 0,50-0,50 m széles padkával épül. A koronaszélesség 3,30 m A tervdokumentációban 
megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, 
azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak! Ahol a közbeszerzési dokumentumokban 
Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható „azzal egyenértékű” megjelölés mellett 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése). A közbeszerzési műszaki leírás és a mennyiségek a dokumentációban 
kerülnek részletezésre.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

3671 Borsodnádasd, hrsz: 434; 289; 298; 1349; 900; 945/1; 1350; 547/1

Igen

Igen

Nem

Igen

3

90

Nem
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Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

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

II.2.13) További információ:

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015Projekt 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)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

Nem

Nem

Igen

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik 
ajánlattevővel), alvállalkozójával, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) g-k, m, q
pontja szerint meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, 
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az 
eljárás során következnek be.

1 A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában
– elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania 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) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. 2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (
EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő 
változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt 
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) 
bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
.
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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

Nyertes ajánlattevő a teljes nettó ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő összegű, előlegigénylésére jogosult. Az igazolt teljesítés 
ellenértékének kiegyenlítése utólag átutalással történik figyelembe véve a Kbt. 135. § -nak, a Kbt. 136.§.-nak, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130 § (1)-(2) bekezdéseinek és az építési beruházások, valamint a 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet vonatkozó előírásait. Az ajánlattevői/alvállalkozói számla/számlák benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő által 
kiállított teljesítésigazolás. A kifizetés HUF-ban történik. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. Nem köthető érvényesen 
szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet 
részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. A fizetési feltételek további 
részletes szabályait karakterkorlátok miatt a szerződéstervezet tartalmazza.

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

1. Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű biztosíték. 2. Késedelmi
kötbér: a vállalt teljesítési határidő és a sikeres átadás-átvételi eljárás közötti időre. A késedelmi kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 0,5 
%-a/nap, összességében maximum a nettó ajánlati ár 20%-a. 3. Jótállás: A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően az 
ajánlatban szereplő vállalás szerint (a törvényes jótállási időtartamon felül minimum 12 hónap) 4. Jólteljesítési biztosíték: a jótállási 
kötelezettség teljesítésének, ill. hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5 %-a 5. Előlegvisszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén az előlegnek az 5 %-ot meghaladó részére 
vonatkozóan előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtani az ajánlatkérő részére. Részletes leírás karakterkorlátok miatt a 
szerződéstervezetben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően olyan gazdasági szereplőket kért fel ajánlattételre, akik teljesítésre alkalmasak,
szakmailag megbízhatóak, megfelelő referenciával rendelkeznek.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, szakmai alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 
szerint értendő. 2.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az 
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (5) bekezdés) 3.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§-ra. A nyertes
ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz 
a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 4. Nem magyar nyelvű dokumentum 
benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő 
az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. [Kbt. 47. § (2)]. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 5. Az EKR rendelet 5.
§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az 
EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus 
úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és 
benyújtani. Az árazott költségvetést excel formátumban előírás benyújtani. Az EKR rendelet 10. § (1) – (4) bekezdése a 
közbeszerzési eljárásban irányadó. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem 
alkalmazza. 7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára – építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszteni 1.000.000/kár, és 10.000.000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő nyilatkozatot köteles 
benyújtani a felelősségbiztosítás megkötéséről. 8. Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos 
összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (2) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 10. Ajánlatkérő 
időszakos üzleti társulások (projekttársaságok) ajánlatát nem fogadja el. 11. Jelen ajánlattételi felhívásban és a 

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:

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

Nem

2018.07.16. 10:00

HU

2018.07.16. 12:00

Nem
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2018.06.25.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 12. Az 
eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Skoda Zoltán lajstromszám: 00336




