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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzatot az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról 
szóló 1480/2019.(VII.1) Kormány határozat alapján városi piac és belterületi utak fejlesztésére 
169.143.497,-Ft vissza nem térítendő támogatás illeti meg. 
Ebből a támogatásból kívánjuk megvalósítani a Cserhát lakónegyed útjának felújítását is. 
 
Az Önkormányzat elkészítette a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentációkat, terveket, 
melyek alapján lehetőség nyílik az építési beruházás kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretében 
történő kiválasztására. 
 
A beszerzés tárgyát képező építési beruházás becsült értékére tekintettel – a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), illetve a 2019. évi közbeszerzési 
értékhatárokra vonatkozó rendelkezések alapján – a közbeszerzési eljárás a Kbt. 115.§. szerinti nyílt 
eljárás szabályai szerint folytatható le. 
 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése rendelkezik többek között arról, hogy az ajánlatkérő akkor 
alkalmazhatja a Kbt. 115. § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához a törvény által 
megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. 
Ezen eljárásfajta alkalmazása során - a Kbt. 115. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírás szerint - 
legalább öt gazdasági szereplőnek kell egyidejűleg, közvetlenül írásban az ajánlattételi felhívást 
megküldeni. Ezen eljárás alkalmazása esetén követelmény, hogy az ajánlatkérő csak a teljesítésre 
képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőnek küldhet ajánlattételi felhívást, továbbá az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő 
bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis –vagy középvállalkozások 
részvételével biztosítva kell eljárni. 
 
Az Önkormányzat a fejlesztés közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására szerződést kötött az 
Útkataszter Tervező, Építő és Szolgáltató Bt.-vel (Laczkóné Dénes Orsolya Felelős Akkreditált 
Közbeszerzési Szaktanácsadó). A műszaki dokumentációk alapján a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette a „Cserhát lakónegyed útjának felújítása Pásztón” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a Közbeszerzési Dokumentumot, melyet az 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) V.1.2. pontja alapján a 
Bírálóbizottság megtárgyalt. Az Ajánlattételi felhívást jelen előterjesztés 1. melléklete, a 
Bírálóbizottság jegyzőkönyvét a 2. melléklet tartalmazza. 
 
A Szabályzat V.1.5. pontja rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat nevében eljárva a 
közbeszerzési eljárást megindító döntést a Bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 
hozza meg. 
 
A közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatala érdekében a Bírálóbizottság az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Döntéshozó testület a „Cserhát 

lakónegyed útjának felújítása Pásztón” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény 
közzététele nélküli eljárás ajánlattételi felhívását - a határozat 1. melléklete szerint - elfogadja.  

 
2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek 

küldi meg: 
− Keli-Bau Kft.3135 Szécsényfelfalu, Hrsz. 350/4 
− K+L Euro Truck Rent Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 82 
− OTYS Építő Kft. 2030 Érd, Bádogos u. 57.  
− Szomor és Társa Építő Kft. 1098 Budapest, Epreserdő utca 12. I/8. 
− B&B SALGÓ Kft. 3100 Salgótarján Munkás út 5. 

 
A Képviselő-testület felkéri a bírálóbizottság elnökét, hogy gondoskodjon az ajánlattételi 
felhívás ajánlattevők részére történő megküldéséről. 

 
 

Határidő: azonnal 
 Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
      Laczkóné Dénes Orsolya, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
 
 
 
Pásztó, 2019. szeptember 09. 
 
  
 
 Dénes Anita 
 bírálóbizottság elnöke 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 309833447Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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

Pásztó Városi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Pásztó, Cserhát lakónegyed út felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001150942019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Pásztó Városi Önkormányzat EKRSZ_
46038964

Kölcsey Utca 35.

Pásztó HU313 3060

Farkas Attila

forum@paszto.hu +36 32460155

Laczkó Csaba e.v. EKRSZ_
25578025

Szerpentin Út 8. Fsz. 1.

Salgótarján HU313 3100

Laczkó Csaba

lacsab@gmail.com
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45200000-9

45221250-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A kivitelezés során egymásra épülő munkafolyamatok egymással szorosan összefüggnek egységet képeznek.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Pásztó, 1973/44 hrsz., 2192 hrsz. (Nagymező utca), 1913 hrsz (Hősök utca)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy 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:

Pásztó, Cserhát lakónegyed út felújításaII.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

- 227,8 m3 Burkolt felületen kopóréteg marása, mart anyag beszállítása városgazdálkodáshoz - 59,58 m3 Meglévő kiemelt szegélyek 
elbontása bontott anyag elszállítása, lerakóhelyi díj 993 fm - 58,9 m3 Ckt4 alapréteg építése vízvezeték nyomvonal mentén, 20 cm 
vastagságban - 993 fm Kiemelt szegély építése - 202 fm Süllyesztett szegély építése - 85 fm résfolyóka 70/125/100, csapadék 
csatornába kötve - 45,56 m3 AC11 kiegyenlítő réteg építése - 227,8 m3 AC11 kopóréteg építése bitumen emulziós permetezéssel (4556
m2) 5cm vastagságban A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.

8

Pásztó, Cserhát lakónegyed út felújítása
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A 2. részszempont: A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap) tekintetében 
amennyiben az ajánlattevő által az ajánlatban vállalt szakmai gyakorlat időtartama eléri vagy meghaladja a 36 hónapot, úgy a 
pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

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:

701. Nettó ajánlati ár (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)

- 227,8 m3 Burkolt felületen kopóréteg marása, mart anyag beszállítása városgazdálkodáshoz - 59,58 m3 Meglévő kiemelt szegélyek 
elbontása bontott anyag elszállítása, lerakóhelyi díj 993 fm - 58,9 m3 Ckt4 alapréteg építése vízvezeték nyomvonal mentén, 20 cm 
vastagságban - 993 fm Kiemelt szegély építése - 202 fm Süllyesztett szegély építése - 85 fm résfolyóka 70/125/100, csapadék 
csatornába kötve - 45,56 m3 AC11 kiegyenlítő réteg építése - 227,8 m3 AC11 kopóréteg építése bitumen emulziós permetezéssel (4556
m2) 5cm vastagságban A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Pásztó, 1973/44 hrsz., 2192 hrsz. (Nagymező utca), 1913 hrsz (Hősök utca)

Igen

Igen

2. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai 
gyakorlata (hónap)

15

3. 3. Jótállás időtartama (min. 36 hónap max. 60 hónap egész hónapban megadva) 15

Nem

Igen

8

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ-R felelős műszaki 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia,
hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani 
az alábbiakban foglaltak szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint alapján azoknak a 
szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése
, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: - a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza, úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben 
támasztott követelményeknek való megfelelés - szakember rendelkezésre állási nyilatkozata - szakember képzettségét/végzettséget 
igazoló okirat egyszerű másolati példánya. A szakmai tapasztalatot: év, hó megbontásban kell megadni. Ajánlatkérő az időben 
párhuzamos tapasztalatok vonatkozásában szerzett gyakorlati időket csak egyszer számítja bele az adott szakember gyakorlati 
idejébe.Amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor azt a jogosultság 
megszerzésének időpontját az önéletrajzban feltüntetni szükséges.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a 
névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban, milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást 
kérhet azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve nem végez olyan építőipari 
kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az 
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A benyújtandó nyilatkozatokat az 
ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablonok útján az EKR rendszeren keresztül kell megtenni az űrlapok kitöltésével.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 114.§ (2)
bekezdése szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes 
formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat 
megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82.
§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

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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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:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A finanszírozás a 2018. évi L. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. Egyes kisvárosi települések 
fejlesztési feladatainak támogatása 3. Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása alcím előirányzatból történik 
utófinanszírozással. Támogatói okirat a 1480/2019. (VIII. 01.) Korm. határozat alapján. Iktatószám: BMÖGF/879-1/2019 Támogatás 
intenzitása 100 % Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a szerint biztosíték nyújtás nélkül a vállalási ár 5 %-a erejéig nyújt előleget. Számla
benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jkv. alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. Az előlegszámlán túl
a szerződés teljesítése során 3 db részszámla (az elvégzett műszaki tartalom 25-50-75%-nál) és a végszámla (100%-os műszaki 
készültség esetén) nyújtható be a pénzügyi ütemterv szerint. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Ajánlattevő végszámlát a 
munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a lezárt műszaki 
átadás-átvételi jkv., továbbá a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása. Részletesen az AD és a szerződéstervezetben foglaltak 
szerint.

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

Jótállási biztosíték: az ajánlati ár nettó összegének 1 %-a. Ajánlatkérő a jótállási biztosítékot az egy éves garanciális felülvizsgálat 
időpontjáig kéri rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték – a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak megfelelően - teljesíthető a Kbt
. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, figyelemmel arra, hogy Megrendelő lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7)
bekezdésben a visszatartás lehetőségét. A jótállási biztosítéknak a jótállási időtartamán való túlnyúlása kizárólag az okirati formában 
nyújtott biztosítékra vonatkozik. A Kbt. 134. §-ának ( 5) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő előírja, hogy a jótállási biztosíték 
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell. Jótállási idő min. 36 hónap max. 60 
hónap AT ajánlata szerint. A jótállási idő kezdete: a szerződés teljesítésének, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontja.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges közlekedésépítő technikus, útépítő technikus, vasútépítő technikus, hídépítő technikus, 
mélyépítő technikus végzettséggel és/vagy egyenértékű végzettséggel és a Korm. Rend. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az
alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)–(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet 
kapacitásra, és igazolhatják azt. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia 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.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Kötbérekre von inf.o: Késedelmi kötbér napi mértéke: A szerződés kötbérköteles. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére 
jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a 
nettó vállalkozói díj 1 % /naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése
olyan okból hiúsul meg, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős, különösen, ha a Nyertes Ajánlattevő a szerződésben 
meghatározott időn belül és minőségben nem végzi el az előírt szerződésszerű feladatokat és a mulasztásait nem hozza helyre a 
Megrendelő mulasztási értesítésben szereplő határidőn belül érvényesítheti követelését a meghiúsulási kötbér alapján. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés meghiúsulásával érintett kivitelezés nettó értékének 20%-a, mely összeget a Nyertes 
Ajánlattevő köteles a Megrendelő számlájára utalni. AK a kötbér visszatartásával kapcsolatban felhívja ajánlattevők figyelmét a 
Kbt. 135.§ (6) bekezdésére is. A kötbérekre vonatkozó további részletes információk a szerződéstervezetben találhatók. 2. Az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában írtak alapján 
nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell 
tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítási szerződéssel, illetve
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: legalább 10 millió forint 
káreseményenként és legalább 20 millió forint évente. 3. Helyszíni bejárás: 2019.09. xxxx 11:00 Pásztó, 1973/44 hrsz. 4. Felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Laczkóné Dénes Orsolya lajstromszám:00488, Laczkó Csaba lajstromszám: 00492 5. 
AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját alkalmazza. 6.Bírálat: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 A legjobb tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén 
részszempontonként a tartalmi elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság módszertani útmutatója (
2016.12.21.) 1. számú melléklet 1.b) alpontja szerint történik. Ezen belül az 1. részszempontnál a ba) alpontnál (fordított 
arányosítás), míg a 2. és 3. részszempontnál a bb) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képleteket alkalmazza 
ajánlatkérő. Nettó ajánlati ár értékelési szempont esetében AK a nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb
összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a ford. arány. 
módszerével kap pontszámot. AK előírja AT részére, hogy a megépített műszaki tartalomra legalább 36 hónapos jótállást kell 
biztosítani, amely kezdő időpontja a teljesítés igazolással történő átvétel napja. Amennyiben AT erre vonatkozó vállalása (3. 
résszempont) során nem ajánlja meg a minimálisan megkövetelt 36 hónapos jótállást, az ilyen módon megtett ajánlatot AK 
érvénytelennek fogja nyilvánítani. 7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. AK felhívja AT figyelmét, hogy a jelen felhívásban a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történőhivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. AK az előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal 
egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlatában műszaki 
dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki ellenőr, a Kivitelező 
indítványozására, a tervező bevonásával, vizsgálatot követően fogadja vagy utasítja el. 8. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként 
szakmai ajánlatot kell csatolnia.

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:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

HU

60

Nem
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