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NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Nem engedélyköteles építési munkákII.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

Mindhárom részfeladat esetében: 8230 Balatonfüred, Széchenyi István u. 24. 18/5 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

2019.04.30vagy 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:

45200000-9

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Építési beruházás - TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029

Lásd a II.2.4) pontokat.
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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 összesen (Ft)

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)

A „TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029 azonosítószámú, Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” című 
projekt keretében építési munkák elvégzése 3 részfeladattal (1. részfeladat): Utak kialakítása: - szegély 750 fm - burkolatépítés 1032 
m2 Bontási és irtási munkák: - fakivágás tuskózással különböző törzsátmérőig összesen 29 db - térkő burkolat bontása 102 m2 - 
betonlap burkolat bontása 835 m2 Kertészeti munkák: - I. osztályú termőföld helyszínre szállítása és terítése 1324 m3 - Lombos fák 
ültetése gödörásással, talajjavítással 63 db - Gyepfelület létesítés, gyepesítés kézi vetéssel 13110 m2 Automata öntözőrendszer 
kiépítése 13245 m2 Alacsony fénypontú lámpák telepítése 47 db Napelemes strandi zuhanyzók telepítése a szükséges közmű 
csatlakozásokkal 3 db Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a műszaki átadási dokumentáció összeállítása. Az ajánlatoknak 
tartalmaznia kell a járulékos költségek fedezetét is (pl. a munkavégzés hatósági díja a vízi építésnél, a munkavezető ideiglenes 
helyiségének telepítését, ideiglenes mellékhelyiség létesítését, stb.). A beruházás megvalósítása nem építési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű
, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő
. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában 
igazolnia kell.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

8230 Balatonfüred, Széchenyi István u. 24. 18/5 hrsz.

Igen

Igen

Az M.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 36 hónap)

30

Nem

Igen

2018.11.19 2019.04.15

Nem

Nem

Nem
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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 összesen (Ft)

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)

A „TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029 azonosítószámú, Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” című 
projekt keretében építési munkák elvégzése 3 részfeladattal (2. részfeladat): - Partvédelem felújítás (bontással, ráépítéssel) 366 fm 
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a műszaki átadási dokumentáció összeállítása. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a járulékos 
költségek fedezetét is (pl. a munkavégzés hatósági díja a vízi építésnél, a munkavezető ideiglenes helyiségének telepítését, ideiglenes 
mellékhelyiség létesítését, stb.). A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. 
§ (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Partvédelem felújításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Jelen felhívás II.2.7) pontjában megadott, a szerződés teljesítésének kezdési időpontja tervezett időpont.

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

Opciók:

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029

8230 Balatonfüred, Széchenyi István u. 24. 18/5 hrsz.

Igen

Igen

Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 36 hónap)

30

Nem

Igen
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II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A „TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029 azonosítószámú, Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” című 
projekt keretében építési munkák elvégzése 3 részfeladattal (3. részfeladat): - Iszapkotrás (elszállítás balatongyöröki zagytérbe 
kihelyezéssel) 869 m3 - Strandi terület felhomokozása 3.656 m3 Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a műszaki átadási dokumentáció 
összeállítása. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a járulékos költségek fedezetét is (pl. a munkavégzés hatósági díja a vízi építésnél, a 
munkavezető ideiglenes helyiségének telepítését, ideiglenes mellékhelyiség létesítését, stb.). A beruházás megvalósítása építési 
hatósági engedély köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Iszapkotrás és felhomokozásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Jelen felhívás II.2.7) pontjában megadott, a szerződés teljesítésének kezdési időpontja tervezett időpont.

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

Opciók:

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

2018.11.19 2019.03.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029

8230 Balatonfüred, Széchenyi István u. 24. 18/5 hrsz.
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Mindhárom részfeladat esetében: K.1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

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

Jelen felhívás II.2.7) pontjában megadott, a szerződés teljesítésének kezdési időpontja tervezett időpont.

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

Opciók:

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 összesen (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Igen

Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban 
megadva (min. 0, max. 36 hónap)

30

Nem

Igen

2018.11.19 2019.04.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029
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1. részfeladat esetében: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább - 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. 
melléklete IV./2. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy - 1 fő érvényes, a 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 2. pontja szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos 
átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel. 2. és 3. részfeladatok esetében: M.1. Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a.) - 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 10. pontjában 
meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy - 1 fő érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. 
melléklete IV./3. rész 10. pontja szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal 
egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel. b.) - 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú 
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 2. 
pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, vagy - 1 fő érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet 1. melléklete IV./2. rész 2. pontja szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal 
egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Mindhárom részfeladat esetében: M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be 
azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó a képzettséget (iskolai oklevél), 
szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a 
szakember által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozat. A szakember szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági 
minimumkövetelmények körében előírt szakmai tapasztalatnak, mind a vonatkozó értékelési részszempont tekintetében megajánlott 
többlet szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, az M.1. alkalmassági követelmény 
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott 
követelménynek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő
az M.1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (
követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító 
szervezet igénybevétele esetén az ajánlathoz csatolni kell 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. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII
.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően csupán 
arról köteles nyilatkozni, hogy az M.1. pontban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az M.1. pontban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében előírt 
nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. Kivételt képez ez 
alól az értékelési részszempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajza, amelyet az ajánlathoz csatolni szükséges. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére, amely alapján 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. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében 
szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg mindhárom részfeladat vonatkozásában az M.1. pont tekintetében.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Mindhárom részfeladat esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Mindhárom részfeladat esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

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]:

Mindhárom részfeladat esetében: K.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint ajánlattevőnek az ajánlatában 
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
szerint ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
nyilatkozni köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőket, akikkel szemben a kizáró 
okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt 
áll.
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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

Mindhárom részf. esetében: Nyertes AT 3 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be: • 1. rész-számla: a készültség 25%-át elérő 
megvalósult teljesítést követően, • 2. rész-számla: a készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítést követően, • 3. rész-számla: a 
készültség 75%-át elérő megvalósult teljesítést követően, • Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítést követően. 
Jelen beszerzés EU-s támogatással, támogatási szerződés alapján valósul meg. AK a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés 
szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. AK a Kbt. 135. § (8) 
bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt –ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű 
előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a vállalkozási szerződés nettó összegének 5%-a
. A részletes leírást a szerződés-tervezet tartalmazza.

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

Mindhárom részfeladat esetében: Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/nap minden megkezdett (
késedelemmel érintett) naptári nap után, de max. a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: a szerződés
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő 
a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján. A 
biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint teljesíthető ajánlattevő választása szerint a műszaki átadás-átvétel 
lezárásától számított 24 hónapra. A részletes leírást a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Helyesbítés

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.10.09

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A módszerek 
meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakember 
többlettapasztalata: egyenes arányosítás. AK a pontozás során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közétett (a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza. 
További információk: Kiegészítő dokumentumok III/1., pontja. 2.AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes körben
biztosítja. AK jelzi, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlás 
során az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel 
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3.AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 4.AT-nek az 
ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról (a nemleges nyilatkozatot is kérjük), a Kbt. 66. § (6) 
bekezdésben foglaltakról, a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakról, valamint a 67. § (4) bekezdésében foglaltakról. 5.AT-nek 
nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a 
alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT-nek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 6.Az ajánlat részeként csatolni kell az AT, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő 
dokumentumok III/11.,) pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a 
cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni. 7.A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján AT az 
ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 8.AT a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni: a) Teljes körű építési vagyonbiztosítást a 
szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) a szerződéses érték mértékéig és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az 
építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás-átvétel 
lezárásáig. b) Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles 
- legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés), 
vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) is az előírt felelősségbiztosítási 
mértékre tekintettel. Ajánlatkérő mindhárom részfeladat esetében az alábbi biztosítási mértékeket írja elő: Kártérítési limit 20 
millió forint/év, illetve káreseményenként 10 millió forint/kár. AT a biztosítások meglétét a szerződéskötést követő 5 
munkanapon belül köteles AK felé bizonylatolni. 9.A Kbt. 27. § (3) bekezdésére figyelemmel jelen eljárásban Takácsné dr. Kovács
Éva FAKSZ (lajstromszáma: 00016), akadályoztatása esetén Kisné Fehérváry Katalin FAKSZ (lajstromszáma: 00415) működik 
közre. 10.AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
létrehozására nincs lehetőség. 11.A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos Kbt., valamint a 
vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 12. Nyertes AT-nek a vállalkozási szerződés megkötésével 
egyidejűleg átláthatósági nyilatkozatot kell tennie, amely a váll. szerz. mellékletét képezi. 13.További információkat lásd a 
Kiegészítő dokumentumokban.

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

(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:

HU
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Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Balatoni Hajózási Zrt. Magyarország, 8600 
Siófok Krúdy Sétány 2

Tel.: +36 84312144
Email: kozbeszerzes@

balatonihajozas.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Fejes Károly ev. Magyarország, 8175 
Balatonfűzfő Vasút Köz 5.

Tel.: +30 302048974
Email: fejesk@pr.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

ISZAPFALÓ Szolgáltató, 
Kereskedelmi, Kutatási és

Fejlesztési Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 2100 
Gödöllő Ősz Utca 20.

Tel.: +36 202287484
Email: kovasznai.gergely@

iszapfalo.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

DATI-SPED fuvarozó és 
szállítmányozó korlátolt 

felelősségű társaság

Magyarország, 8227 
Felsőörs Fenyves Utca 37

.

Tel.: +36 309867261
Email: datisped.kft@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

AQUA SIÓ Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 8600 
Siófok Küszhegyi Utca 14/

b

Tel.: +36 9296326
Email: aquasio.kft@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

(1 of 1)

További információk

Módosítás

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:




