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Regionális/helyi szintű
önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Berhidai út 6.
Város/Község: Pétfürdő
Postai irányítószám: 8105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth Éva polgármester
Telefon: +36 88476015
E-mail: onkormanyzat@petfurdo.hu
Fax: +36 88588930
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
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Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállakozási szerződés a pétfürdői utcák járdáinak felújítására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Pétfürdő belterülete, Babits, Bocskai és Fazekas Mihály utcák
NUTS-kód: HU213
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Pétfürdőn a Babits, Bocskai és Fazekas Mihály utcai járdák felújításának kivitelezése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233260-9

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Közmű szakfelügyelet 12 db
Aszfalt járdaburkolat bontása alaprétegekkel együtt, szállítással,
lerakóhelyi díjjal 560 m3
Beton járdaburkolat bontása alaprétegekkel együtt, szállítással,
lerakóhelyi díjjal 890 m3
Kerti szegély bontása alapgerendával együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal 1260 m
Kiemelt szegély bontása alapgerendával együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal 11 m
Aszfaltvágás 27 m
Tuskó kiszedése földmunkával 5 db
Fakivágás tuskóirtással
ϕ10 törzsátmérő 1 db
ϕ30 törzsátmérő 1 db
ϕ80 törzsátmérő 1 db
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Közúti KRESZ táblák oszlopainak áthelyezése földmunkával egyes oszlop
I-IV talajosztályban 1 db
Utcanév táblák oszlopainak áthelyezése földmunkával,
egyes oszlop I-IV talajosztályban 1 db
Földkiemelés akna és szikkasztógödör helyén 12 m3
Tükörkészítés szikkasztók, aknák, csővezeték építés alatt 12 m2
Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 6 m3
Földkitermelés bevágásból I-IV. talajosztályban, szállítással lerakóhelyi díjjal
(új járdaszakaszok helyén) 102 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
sík felületen I-IV talajosztályban 4910 m2
Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 2455 m3
Simító hengerlés a földmű felületén gépi erővel 95 % tömörségi fokra 4910 m2
Talajjavító réteg készítése murvából 20.0 cm vtg.-ban (gyeprács) 190 m3
Talajjavító réteg készítése murvából 30.0 cm vtg.-ban (járda) 1188 m3
Szikkasztógödör építése 1m átmérőjű kútgyűrűből 7 m
Szikkasztógödör kitöltése kulékaviccsal 7 m3
Ø200 KG-PVC cső építés 2 m
Monolit beton víznyelőakna építése 1 db
Víznyelőrács építése 48*48 cm mérettel 1 db
K szegély építés, alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával,
hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 11 m
Süllyesztett kerti szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal,
beton alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 3470 m
Járda burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,
tömörítve, 0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva. Minta készítéssel,
egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,
6 cm vtg. szürke térkőből 3750 m2
Járda burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve,
tömörítve, 0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva. Minta készítéssel,
egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,
6 cm vtg. Vörös színű térkőből (Ady utca) 170 m2
Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,
0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva 40x40x10 cm-es gyeprács elemekből 950 m2
AC-11 jelű hengerelt aszfalt bazaltzúzalékos kopóréteg készítése.
Az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós
permetezéssel, 4.0 cm vtg. Kapubehajtó szintre helyezés 1,2 m3
Füvesített padka készítése, 4-5dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával,
kezelés nélkül, gyomlálással, locsolással 3360 m2
Megvalósulási terv készítése 1 klt.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
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Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, maximum a vállalkozási összeg 30 %-áig.
Jótállási biztosíték a Kbt. 126. § (6) a) pontja szerint, mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a, időbeli
hatálya a végső átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napjától a jótállási idő napjáig.
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként az előleggel
azonos mértékű biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. Az előleg-biztosítékot az előleg
igénylésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában,
hogy kíván-e előleget igénybe venni. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen
csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.
A biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek
az ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapján a nettó szerződéses ár elszámolható része
5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ban
foglaltaknak megfelelően az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg
igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1. pontja szerinti előlegbiztosíték
megfelelő módon történő teljesítése. A felvett előleget a végszámla összegéből kell levonni.
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Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, a sikeres műszaki
átadás-átvétel után igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be, amely egy végszámla
lehet. A vállalkozási díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla
ellenében átutalással, a Kbt. 130. § (1)-(3) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a Kbt. 130.
§ (5)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint történik. Amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az ellenszolgáltatás
teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az
alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződés teljesítése érdekében a
gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-f) és h-k)
pontjainak hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a-f) és h-k) pontjaiban, valamint az 56. § (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. §
f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
P1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájával
kapcsolatos, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó
nyilatkozata– attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét - az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
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- a számla technikai jellegű számla-e vagy nem,
- a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e sorban állítás a vizsgált időszakban, ha igen, milyen időtartamú
P2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás, valamint adott esetben
könyvvizsgálói jelentés részei- amennyiben az a céginformációs szolgálat honlapján nem
hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre- feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti
ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évre
vonatkozóan azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének
ideje alatti, közbeszerzés tárgyából (útépítés, útfelújítás) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről. A P2.) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése. A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az
alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
P1.) bármely pénzügyi intézményénél vezetett nem technikai jellegű folyószámláján, a hirdetmény
feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napnál hosszabb idejű - a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - sorbaállítása volt.
P2.) a mérleg szerint eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt;
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha ajánlattevő azért
nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (útépítés, útfelújítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 25 000 000,-Ft-ot.)
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint
meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.(Kbt. 55. § (4)
bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívástól visszafelé számított 5 évben végzett
legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak (útépítés, útfelújítás) az
ismertetése, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján a 310/2011.(XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint a másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban
meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik felet
- az elvégzett munkák felsorolását,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- a saját teljesítés értékét forintban, vagy %-ban,
- a teljesítés idejét és helyét,
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- a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt adó személy nevét és
telefonszámát,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt
igazolás(oka)t olyan tartalommal szükséges benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen,
hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.
Közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás (útépítés, útfelújítás) esetén ajánlattevőnek
igazolnia kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett
történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot
igazol.
M2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg a műszaki felszereltség leírása cégszerűen
aláírt nyilatkozattal, legalább az alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés
megállapításához szükséges tartalommal.
M3.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt
nyilatkozat a szakmagyakorlási tevékenység (felelős műszaki vezetés) végzésére jogosító
dokumentum(ok) számáról és érvényességi idejéről, vagy helyette becsatolható a
szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó dokumentum.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
M1.) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik
legalább 1 db., egy szerződésben teljesített, minimum nettó 25 000 000,-Ft-ot elérő befejezett
(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával, amely útépítésre, útfelújításra
vonatkozott.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
5 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel
erre az időszakra esik.
M2.) nem rendelkezik legalább az alábbi üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú, saját
tulajdonú, vagy érvényes előszerződéssel, vagy bérleti/használati/lízingszerződéssel lekötött alábbi
eszközökkel:
- minimum 1 db. aszfaltfinisher,
- minimum 1 db 80 t/h kapacitású működő aszfaltkeverő gép.
- minimum 2 db legalább 70 kW teljesítményű kotró- rakodógép.
M3.) nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV.
rész 3.2. pontja szerinti MV-KÉ kategóriás felelős műszaki vezetői besorolással és legalább 5 év
útépítési kivitelezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
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III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
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Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/06/20 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/06/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
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-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/06/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
Hely: 8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6., a Polgármesteri Hivatal 4. számú iroda.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti személyek

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentáció átvehető a Pétfürdő
Nagyközség Önkormányzata (8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6.) címén, a Polgármesteri Hivatal 2. számú
irodájában személyesen vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig
munkanapokon 9:00-14:00, pénteken 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 10:00 óráig.
A dokumentációt CD-n bocsátjuk rendelkezésre.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a
kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy levélben) kell megküldenie ajánlatkérőnek, az
ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségre. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- ajánlattevő neve,
- ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri,
- ajánlattevő e-mail címe, telefon és faxszáma.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
12

ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) pontP1) és P2.) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény, III.2.3) pont M1.);M2.) és
M3.) műszaki, szakmai alkalmassági követelmény
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1./ Ajánlatkérő az eljárás során -a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően - a hiánypótlás
lehetőségét biztosítja.
2./ Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdése - a 122. § (5) bekezdésben
foglalt eltéréssel - az irányadóak.
3./ Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati dokumentációban foglaltak az
irányadóak. Ajánlattevőnek az Ajánlati felhívásban, az Ajánlati dokumentációban, valamint adott
esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania zárt csomagolásban, lapozhatóan kell bekötni egy eredeti
példányban. Az ajánlatot továbbá elektronikus (írásvédett)formában is be kell nyújtani elektronikus
adathordozón.
4./ Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak
részét képező nyilatkozatokat aláírták.
5./ Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 7.§-a).
6./ Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni
kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt
meghatalmazást.
7./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a
közbeszerzésnek azt a részét, részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt.
40.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerint) Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
8./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint)
9./ Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
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munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni (Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint).
10./ Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia
kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
11./ Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
- az ajánlattevő(k) neve, címe (székhely, lakóhelye) valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (1) bekezdés (6)
bekezdése szerint).
12./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát az
összes pénzügyi intézménynél általa vezetett számláiról, megadva azoknak az azonosításhoz
szükséges teljes adatait, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban becsatolt pénzügyi
intézményi nyilatkozatokban feltűnteteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem
vezet.
13./ Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához az alkalmasság keretében benyújtott eszközök
rendelkezésre állását bizonyító okiratok (például számla, eszköz nyilvántartólap, tulajdoni lap,
elő-,bérleti-, használati- lízingszerződés) egyszerű másolatát. Az aszfaltkeverő gép tekintetében
csatolni kell az elhelyezésre vonatkozó engedélyek egyszerű másolatát (telepengedély, létesítési
engedély, környezetvédelmi hatósági engedély).
14./ Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább a vállalkozási szerződés nettó értékének 100%-át
kitevő mértékű teljes körű szakmai felelősségbiztosítással (306/2011. (XII.23) Korm. rendelet 9. §
szerint). A biztosításnak az átadás-átvételi eljárás befejezéséig kell érvényes lennie, a jótállási
időszakra történő kiterjesztéssel. Ajánlattevőnek szándéknyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a
kivitelezési felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozóan. A fentiek szerinti felelősségbiztosítás
másolatának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a nyertes ajánlattevő által a Megrendelő
részére történő benyújtása a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.
15./ Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie.
16./ Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében valamennyi adatot forintban kell megadni.
17./ Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatott tevőnek
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegzésben megjelölte.
18./ A jelen felhívásban valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/05/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
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Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)-----------------15

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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