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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata 

5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

Tel.: 06 59/520-222 

Fax.: 06 59/321-139 

E-mail: kisujph@kisujszallas.hu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a 

szerinti nyílt eljárást alkalmazza. 

Indoklás: a rendelkezésre álló forrás, valamint a kivitelezés nagysága nem éri el a 100 millió forintot, 

valamint a támogatás nem európai uniós alapokból finanszírozott. 

 

3. Az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha 

egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-

ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett 

dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre 

 

Ajánlatkérő elektronikus úton a www.kisujszallas.hu oldalon teszi közzé közbeszerzési 

dokumentumait. Jelen eljáráshoz a meghívott gazdasági szereplők részére DVD-n kerül megküldésre a 

közbeszerzési dokumentum.  

A rendelkezésre álló forrás mértéke: I. rész tekintetében nettó 23.652.287 Ft, II. rész tekintetében nettó 

7.831.900 Ft. 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 

A közbeszerzés tárgya a Kisújszállás, Malom utca és Béla király utcák egyes szakaszainak teljes körű 

felújítása két részben: 

 

 

I. rész: 

 

Szakasz Közút Útburkol

at hossza 

Útburkol

at 

szélessége 

megnevezése érintett szakasz (m) (m) 

1. Malom utca Malom utca ¼ számú ingatlan és a Béla 

király utca közötti szakasza* 

786,0 7,5 

2. Malom utcai 

buszperon 

A Malom utca 10. számú ingatlan előtti 

buszperon átépítése, korrekciója 

- - 

megjegyzés: a Malom úton a Vásár úttól a felújításra tervezett szakasza elején már sor került burkolatjavítási munkákra. 

 

 

 

 

http://www.kisujszallas.hu/
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II. rész: 

 

Szakasz Közút Útburkol

at hossza 

Útburkol

at 

szélessége 

megnevezése érintett szakasz (m) (m) 

1. Béla király 

utca 

Malom utca – Móricz Zsigmond utca 

közötti szakasza 

100,0 6,5 

2. Béla király 

utca 

Vásár utca – Béla király 15-ös zug közötti 

szakasza 

190,0 6,5 

 

 

A kivitelezés részletes műszaki tartalma a közbeszerzési dokumentumban található.  

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják 

 

Kivitelezési szerződés a Malom és Béla király utcák egyes szakaszinak felújítására részenként külön-

külön. A szerződéskötések várható ideje: 2016. október 6. 

 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje  

 

A teljesítés végső határideje 2016. november 30.  

 

7. A teljesítés helye 

I. rész: 

5310 Kisújszállás, Malom utca, Malom utca 1/4 számú ingatlan és a Béla király utca közötti szakasza 

5310 Kisújszállás, Malom utca 10. számú buszperon 

 

II. rész: 

5310 Kisújszállás, Béla király utca, Malom utca – Móricz Zsigmond utca közötti szakasza 

5310 Kisújszállás, Béla király utca, Vásár utca – Béla király 15-ös zug közötti szakasza 

 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás 

 

Műszaki ellenőri ellenjegyzéssel ellátott teljesítési igazolás kiállítását követően, számla ellenében 

történik három részletben. Ajánlatkérő 1 előlegszámlát, 1 részszámlát és 1 végszámlát biztosít. 

Előlegszámla a vállalkozói díj forgalmi adó nélkül számított 50 %-áig lehetséges, de maximális 

összege 19 millió forint lehet. A számlát ajánlatkérő nevére szükséges kiállítani, az előlegszámla és a 

részszámla kifizetése utófinanszírozásban történik, 15 napos határidővel, amely két számla összege 

együttesen nem haladhatja meg a 29.988.689 Ft-ot. A végszámla kifizetését ajánlatkérő 2017. március 

31-ei dátummal teljesíti. 

 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 

valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása, indoklás 

 

Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot valamint alternatív ajánlatot nem tehet. A részajánlattétel 

lehetőségét ajánlatkérő biztosítja a következőknek megfelelően: 

1. rész:  

- Malom utca, Malom utca 1/4 számú ingatlan és a Béla király utca közötti szakasz 

felújítása 

- Malom utca 10. számú buszperon átépítése, korrekciója 
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2. rész: 

- Béla király utca, Malom utca – Móricz Zsigmond utca közötti szakasz felújítása 

- Béla király utca, Vásár utca – Béla király 15. zug közötti szakasz felújítása 

 

Ajánlattevő valamennyi részre tehet ajánlatot. A bírálati szempontok figyelembe vétele részenként 

történik, ezért az ajánlattevőnek az adott részre tartalmilag a másik résztől elkülönítve, az adott részt 

önállóan értékelhető módon kell ajánlatát megtennie. Ajánlatkérő nem korlátozza az egy 

ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát. 

 

10. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem 

kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják 

ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását 

(kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni 

 

Ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempont: legjobb ár-érték arány bírálati szempont, mely az 

alábbi részekből tevődik össze: 

- kivitelezés ára: általános forgalmi adó nélkül számított, forintban megadva: súlypont: 5; 

- a kötelező 12 hónapon felül vállalt garancia mértéke, hónapokban megadva: súlypont: 3; 

- kivitelezés időtartama, napokban megadva: súlypont: 1; 

- a felbontott aszfalt újrahasznosításának mértéke méterben megadva (minimum 50 m): súlypont 1. 

 

A bírálat részenként történik, a részekre vonatkoztatva szükséges a vállalásokat megtenni.  

 

11. Keretmegállapodás kötése, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása, elektronikus 

árlejtés alkalmazása 

 

Ajánlatkérő nem alkalmaz keretmegállapodást, dinamikus beszerzési rendszert vagy elektronikus 

árlejtést.  

 

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akire a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike 

fennáll. Valamely kizáró ok fennállása esetén a Kbt. 64. §-a szerint öntisztázásra kerülhet sor. Az 

ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű 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.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 

foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, 

azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 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. 

Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy az alvállalkozó vagy adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő egyéb szervezet vonatkozásában sem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 

okok. 

 

13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód 

 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak 

szerint határozza meg a műszaki és gazdasági alkalmasság feltételeit.  

  

Az alkalmassági feltételeknek részenként külön-külön szükséges megfelelni! 
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Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

A Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az alkalmasság igazolható az előző legfeljebb 

3 lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgya szerinti – azaz útfelújítás, útépítés – általános 

forgalmi adó nélkül számított árbevételével.  

Megfelelőség:  

1. rész: A közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele legalább 10 millió forint, az elmúlt 3 év 

vonatkozásában.  

2. rész: A közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele legalább 3 millió forint, az elmúlt 3 év 

vonatkozásában. 

Igazolás módja: ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasság meglétéről.  

 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

 

A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a műszaki alkalmasságot az eljárást megindító 

felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított öt 

év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével igazolhatja.  

Megfelelőség:  

1. rész: Legalább 15 millió forint összértékű beruházás bemutatása a közbeszerzés tárgya szerinti 

kivitelezés körében.  

2. rész: Legalább 5 millió forint összértékű beruházás bemutatása a közbeszerzés tárgya szerinti 

kivitelezés körében.  

Igazolás módja: ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasság meglétéről. 

 

14. Az ajánlattételi határidő 

 

2016. szeptember 21. 10.00 óra  

 

15. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe 

  

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám 21-es iroda. 

 

16. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 

magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

 

Magyar. 

 

17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje 

 

Helye: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 18-as terem. 

Időpontja: 2016. szeptember 21. 10.00 óra 

Jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama, a részvételi felhívás kivételével 

 

60 nap az ajánlati kötöttség beálltától. 

 

19.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja 

 

2016. szeptember 15.  

 

20.  Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információ 
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Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. A szerződésben késedelmi kötbért, hibás 

teljesítési kötbért köt ki ajánlattevő. A Felek együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási 

kötelezettséggel viseltetnek egymás felé. Minimum 12 hónap jótállást szükséges vállalni, az ezen felül 

vállalt mérték bírálati szempont.  

 

21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok 

 

Nem releváns. 

 

22. Más ajánlatkérő nevében folyik-e az eljárás 

 

Nem.  

 

23. Fenntartott szerződések 

 

Az eljárás nem tartozik a fenntartott szerződések közé (Kbt. 33. §), a védett munkahely-teremtési 

programban nem szerepel.  

 

24. Gazdálkodó szervezet alapítása 

 

Ajánlattevő kizárja a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  

 

25. Egyéb követelmények 

 

a) Az ajánlatban meg kell jelölni az ismert alvállalkozókat, valamint az alvállalkozók által érintett 

munka százalékos arányát. Amennyiben az ajánlattételkor ez nem ismert, a szerződés megkötéséig 

szükséges az alvállalkozókat bejelenteni ajánlatkérő felé.  

b) Az ajánlatokat 1 példány eredeti papíros és egy példány másolati írásvédett pendrive-on/CD 

lemezen/DVD lemezen szükséges benyújtani, zárt borítékban.  

c) Az ajánlatban nyilatkozni szükséges a Kbt. 25. §-ában foglalt összeférhetetlenségi 

követelményről. 

d) Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.  

e) Kapacitást nyújtó szervezet esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

f) Ajánlattevő képviselőjének aláírási címpéldánya 

g) Ajánlattételi nyilatkozat 

h) Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról, amennyiben releváns 

i) A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért 

és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem 

megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 

26. Közbeszerzés feltételessége, eredménytelensége 

 

A közbeszerzési eljárás nem feltételes eljárás.  

A Kbt. 53. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi 

határidő lejártáig vonhatja vissza. A Kbt. 53. § (5) bekezdése értelmében felhívjuk ajánlattevők 

figyelmét, hogy az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, 

ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően 

bekövetkezik. 
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A Kbt. 75. § (1) bekezdése szerint eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi 

jelentkezést; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be; 

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 

ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 

vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]; 

b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; 

c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el; 

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő 

új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az 

ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást 

lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége 

helyreállítható. 

 


