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Felhívás

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

Internetcím(ek)

+36 46791876Fax:+36 46791916Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 46347807Fax:Telefon:E-mail:

NikolettaKapcsolattartó 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

Miskolc, térfelújítás - Árpád utca, Táncsics térKözbeszerzés 
tárgya:

Miskolc Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000576792018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
56264890

Miskolc HU311 3525

Városház Tér 8

Havasiné Kovács

havasine.kovacs.nikoletta@
miskolcholding.hu

+36 46512710

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Budapest 1026

Pasaréti Út 83.

Bakondi Attila

bakondi@eszker.eu
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Árpád utca, zöld parkoló, és vízfelületII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

1. rész: Árpád utcai szolgáltató ház előtti zöld parkoló kialakítása, vízfelület létesítése Miskolc, hrsz: 
30519/92, 30529, 30519/73 2. rész: Táncsics Mihály tér átalakítása Miskolc, hrsz: 3048, 30478

II.1.6) A teljesítés helye:

2018.11.30vagy 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:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Miskolc, térfelújítás - Árpád utca, Táncsics tér

1. rész: Árpád utcai szolgáltató ház előtti zöld parkoló kialakítása, vízfelület létesítése A terület helyet biztosít a termelői piacnak. A 
térhez kapcsolódó zöldfelület megnövekszik. A téren helyet kap egy vízképet adó szökőkút, mely javítja a terület klimatikus viszonyát. 
Megújul a tér burkolata, melynek felületét favermekbe ültetett fák törnek meg. A szolgáltató térhez szükséges padok és kandeláberek 
kerülnek kihelyezésre, valamint bővül a parkolóhelyek száma. 2. rész: Táncsics Mihály tér átalakítása Az emlékműhöz tartozó területen
megszűnik a járda, amely a használati szokásokhoz igazodva a másik oldalon kerül kialakításra, térvilágítással. A terület 
növényállománya évelő kiültetéssel gazdagodik. A Táncsics téri szobor körül megújul és területében csökken a burkolat, amely mellé 
kihelyezett kerti padok és kandeláberek szolgálják a területre érkezők kényelmét.
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(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)

1. rész: Árpád utcai szolgáltató ház előtti zöld parkoló kialakítása, vízfelület létesítése A terület helyet biztosít a termelői piacnak. A 
térhez kapcsolódó zöldfelület megnövekszik. A téren helyet kap egy vízképet adó szökőkút, mely javítja a terület klimatikus viszonyát. 
Megújul a tér burkolata, melynek felületét favermekbe ültetett fák törnek meg. A szolgáltató térhez szükséges padok és kandeláberek 
kerülnek kihelyezésre, valamint bővül a parkolóhelyek száma. A Szolgáltató ház előtti területen a mindennapi piaci életnek kulturált 
helyszínt biztosító, felnyitható fa asztalok kerülnek kihelyezésre. Bontási munkák: 1. Természetes kőlap: 1926 m2 (0,40) 2. Bazalt 
kiskockakő: 125m2 (0,30) 3. Aszfaltjárda: 372m2 (0,30) 4. Betonlap felület: 146m2 5. Betontömbök (pad): 16m2 6. Betonlépcső: 20m2 
7. Beton kerti szegély: 193 fm 8. Beton útszegély: 40 fm 9. Víznyelő: 5db 10. Aknafedlapok: 7db 11. Fapad: 8 garn. 12. Hulladélgyűjtó: 
4db 13. Köztéri óra: 1 garn. 14. Segélyhívó: 1garn. 15. Fémkorlát: 1 garn. 16. Szobor, alappal: 1 garn. 17. Fa kivágása 0-20cm: 1 db 18
. Beton mobilvirágtartók: 4 garn. Építési munkák: Kerti szegély 1. Betonanyagú kerti szegély: 187fm 2. Fémszegély: 150 fm 3. Bazalt 
kiskockakő, ragasztott: 44 fm 4. Rámpát kísérő szegély: 14 fm Burkolatok: 1. Bazalt kiskockakő ragasztva: 4,5 m2 2. Bazalt kiskockakő
ragasztva: 154 m2 3. Senmelrock Asti Color grafit-fehér 60x30x3,8cm: 1649 m2 4. Senmelrock Lusso Tivoli 30x30x4,5: 116 m2 5. 
Aszfaltjárda: 290,3m2 6. Rámpa, Lussotivoli: 25,12 m2 Épített elem: Műkőlépcső: 16 m2, 53 fm, 24 m2 műkő Ülőfal: 9,50 m2, 16 fm 
ebből padsor: 8,1 m2 műkő: 30,9 m2 Szökőkút: Az Árpád utcai szolgáltatóház előtti terület központi részén kerül kialakításra egy 
egyszerű, látványos vízképpel működő szökőkút. A medence 6x0,56 m-es, 0,4m-re áll ki a környező térburkolatból. A medence közepén
egy 1 m-es, inox egyedi ráccsal fedett víznyelő kerül kialakításra, ami a medence vízfeszítését végzi, valamint a szökőkút vízképét 
biztosító fúvóka is itt kap helyet. A medence külső oldalfala és a belső vízfeszítést biztosító oldalfal is, a vasbeton alaplemezre vízzáró 
kivitelben ragasztott tömbkövekkel készül. Zöldterület Humus termőfölterítés: 136,6 m3 40 cm vtg-ban: 126 m2. 50,4 m3 10 cm 
vtg-ban: 861,2 m2, 86,2 m3 Gyepfelület: diófás alatt: 836 m2 évelő virágfelület: 166 m2 Múlcs 11db burkolatban kialakított 
fatányérokba+évelők 191m2 Parkfenntartás területe: 1002m2 Növények: Díszfák: 10/14 Acer platanoides ’Olmstedt’ 3 db Acer 
platanoides ’Reitenbachii’ 1 db Acer psedoplatanus ’Worleei’ 1 db Betula pendula 2 db Catalpa bignonioides ’Nana’ 8 db Díszcserje: 
Cotoneaster dammer ’Skogholm’ 60/40 1 db Évelők: Hosta undulata ’Univittata’ 320 db, szélre Hosta ’Golden tiara’ 320 db, szélre 
Hosta fortunei ’Francee’ 480 db, középre Helictotrichon sempervirens ’Saphi rsprudet’ 480db Berendezések: Köztéri óra 1garn. 
Segélyhívó 1 garn. Támlás pad,( debrecen típusú) 16 fm Pad Croma 3 garn. Információs oszlop 1 db 3 táblával Hulladékgyűjtő 4 garn. 
Faverem rács 11 db Kerékpártartó 8 db Gyökérvédő műanyag lemez 11db fa ültetési gödrének bélelésére: 49,5m

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

45000000-7

Fő CPV-kód:

Miskolc, hrsz: 30519/92, 30529, 30519/73

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember 
mélyépítési kivitelezés területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata (
hónap, max: 48 hó)

20

Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt 
követő naptól számítva hónapokban megadva (minimum: 0 hó, maximum: 36 hó)

10

Nem

Igen
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2. rész: Táncsics Mihály tér átalakítása Az emlékműhöz tartozó területen megszűnik a járda, amely a használati szokásokhoz igazodva 
a másik oldalon kerül kialakításra, térvilágítással. A terület növényállománya évelő kiültetéssel gazdagodik. A Táncsics téri szobor 
körül megújul és területében csökken a burkolat, amely mellé kihelyezett kerti padok és kandeláberek szolgálják a területre érkezők 
kényelmét. Bontási munkák: 1. Aszfaltjárda: 201m2 2. Bazalt nagykockakő, újra felhasználással: 195m2 3. Kerti betonszegély bontása: 
35fm 4. Gyepnyesés 5cm vtg-ban: 498m2 5. Föld elszállítás 20cm vtg-ban: 98m2 6. Fakivágás: 7db 41-60=2db 61< =5db 7. Tuskó 
kiszedés: 1db 8. Kerti támlás pad kiemelése, újra felhasználással: 3db 9. Hulladékgyűjtő kiemelése: 1db Felújítási munkák: 1. Bontott 
bazalt nagykockakő megtisztítása, építése, diagonálisan rakva: 182,1m2 2. Kerti pad felújítása, kihelyezése: 3db Építési munkák: 1. 
Aszfaltjárda építése 3cm AC aszfalt 231m2 2. CKT építés 15cm vtg-ban: 70m3 3. Homokos kavics terítés 20cm vtg-ban: 93,4m3 4. 
Gyepszegély kihelyezése: 21fm 5. Mulcs terítés 5 cm vtg-ban: 5m2 6. Finomtereprendezés 552m2 7. Humuszos termőföld beszerzése 
20cm vtg-ban terítésre: 110,4m3 Kertészeti munkák: 1. Cserjéknek gödörásás: 935db 2. Cserjéknek árokásás: 288db 3. Virágágyás: 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Táncsics M. tér átalakításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a II.2.7) pontban megjelölt "kezdési dátum" tervezett időpont, az a szerződéskötés 
tényleges időpontjának megfelelően módosulhat.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

2018.10.01 2018.11.30

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002

Miskolc, hrsz: 30488, 30487
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Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a II.2.7) pontban megjelölt "kezdési dátum" tervezett időpont, az a szerződéskötés 
tényleges időpontjának megfelelően módosulhat.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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)

137m2 4. Gyepfelület felülvetés: 678m2 új gyepfelület: 192 m2 Növények: 30/40 Rosa The fairy: 230db 30/40 Vinca minor: 288db 30/
40 Lonicera pileata: 705db Élő virág: Geranium sangvineum: 1496db Berendezések: 1. Támlás kerti pad: 6db 2. Hulladékgyűjtő: 1db

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember 
mélyépítési kivitelezés területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata (
hónap, max: 48 hó)

20

Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt 
követő naptól számítva hónapokban megadva (minimum: 0 hó, maximum: 36 hó)

10

Nem

Igen

2018.10.01 2018.11.30

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-6.3.2-15-MI1-2016-00002
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Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevőt késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a 
késedelemért felelős. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napja után naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, 
minden megkezdett naptári napra. A késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb 7,5%, a napi tételek maximális száma legfeljebb 
15 nap, melynek túllépése esetén beállnak a meghiúsulás jogkövetkezményei. Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a 
szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági fetételt

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt

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]:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti 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) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. 
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. 
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között 
elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap 
formájában köteles kitölteni. 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. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának 
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő 
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okokra 
vonatkozó előírás valamennyi részre értendő

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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(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

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:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A finanszírozás Európai Uniós forrsából történik, mértéke: 100%, módja: utófinanszírozás. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés 
alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget 
biztosít, amennyiben az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Fizetési határidő: 30 nap. A teljesítés során 1 db végszámla nyújtható 
be valamennyi rész esetén, a teljes nettó vállalkozói díj 100 %-ának megfelelő összegről, a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi
fokának leigazolt elérésekor sikeres műszaki átadás-átvételt követően. Irányadó jogszabályok: • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL
. törvény • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. • A 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) 
Kormányrendelet • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv.

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

meghiúsulási kötbér alapja nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke, a kötbéralap 20 %-a. Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés 
hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő 
naptól számítva 12. hónap + ……. hónap (bírálati szempont) jótállást vállal.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.09.10 12:00
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 
megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 2. Közös 
ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, 
továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 3. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet 
alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) 
bekezdéseire. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek 
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell 
tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben 
az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet 
az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 
ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan. 7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is 
csatolandó. 8. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. 
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 11. 
Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 50.000.000 HUF/év és 25.000.000 HUF/káresemény 
mértékű felelősségbiztosítással, avagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. 12. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a 
költségvetést kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban, 
illetve szerkeszthető .xls formátumban is. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott 
költségvetést. 14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73.§ (4) 
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 
Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek. 15. A bírálat során 
adható pontszám: 0-10 16. A bírálat módszere: 1. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; 2.Szakember szakmai tapasztalata: 
egyenes arányosítás; 3. Jótállás: egyenes arányosítás

V.2) További információk

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

2018.09.10 14:00

Nem




