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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Komló Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Komló-Kisbattyán megközelítését szolgáló út felúj.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000241812021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Komló Város Önkormányzat 15724100202

Városház tér 3.

Komló HU231 7300

Horváth Kata

horvathkata@komlo.hu +36 72584000

Dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd 65443929222

Felszabadulás Utca 38/A.

Siklós HU231 7800

Zoric Ildikó

jougyved@gmail.com
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A kivitelezéshez kapcsolódóan nincs lehetőség az érintett területen több felvonulási területet biztosítani, egyidejűleg különböző 
vállalkozóknak munkaterületet átadni. A kivitelezés alatt a közlekedés zavartalanságának biztosítási igényére tekintettel is korlátozott 
organizációs lehetőség miatt a teljesítés műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, az egy területi egységre tekintettel több 
kivitelező egyidejű munkavégzése nem biztosítható. Több kivitelező megbízása esetén ezen túl előfordulhatnának egymást 
akadályozó, vagy eltérő teljesítési körülmények, így ha az egyik kivitelezőnél bármilyen oknál fogva csúszna a teljesítési határidő, az a 
teljes beruházást késleltetné. Több kivitelező felvonulása gazdaságossági szempontból sem alátámasztható, hiszen minden kivitelező 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

HU231- Komló, KisbattyánII.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:

II.1.3) A szerződés tárgya:

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

Komló-Kisbattyán megközelítését szolgáló út felúj.

1 db vállalkozási szerződés a BMÖGF/999-1/2020 számú  Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex 
felújítására: 
Aszfalt kötőréteg készítése 5 cm.vtg. AC-11 aszfaltból 360 m2; 
Aszfalt kötőréteg készítése 4 cm.vtg. AC-11 aszfaltból 5 283,6 m2; 
Hideg remix készítése 25 cm.vtg.-ban  5 801,6 m2; 
Aszfalt kopóréteg készítése 4+2 cm.AC-11 j.aszfaltból 13 310 m2; 
Aszfalt kopóréteg készítése 4cm.AC-11 j.aszfaltból  5 180 m2; 
Peron készítése kiemelt szegélyek között 1,0 m szélességben, 12 fm hosszon (15 cm. Z 0/32, 15 cm. Ckt-4, 4 cm. AC-8 aszfalt), 5 db; 
Árok tisztítása: 3 440 fm. 
 
A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység.  
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás 
tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott 
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt 
lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a 
"vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben 
egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
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701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (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)

1 db vállalkozási szerződés a BMÖGF/999-1/2020 számú  Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex 
felújítására: 
Aszfalt kötőréteg készítése 5 cm.vtg. AC-11 aszfaltból  360 m2; 
Aszfalt kötőréteg készítése 4 cm.vtg. AC-11 aszfaltból  5 283,6 m2; 
Hideg remix készítése 25 cm.vtg.-ban  5 801,6 m2; 
Aszfalt kopóréteg készítése 4+2 cm.AC-11 j.aszfaltból  13 310 m2; 
Aszfalt kopóréteg készítése 4cm.AC-11 j.aszfaltból   5 180 m2; 
Peron készítése kiemelt szegélyek között 1,0 m szélességben, 12 fm hosszon (15 cm. Z 0/32, 15 cm. Ckt-4, 4 cm. AC-8 aszfalt) 5 db; 
Árok tisztítása  3 440 fm. 
 
A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység.  
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás 
tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott 
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt 
lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a 
"vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben 
egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

esetében ugyanazon jellegű feladatokra külön-külön organizációs költségek érvényesítését jelentené, ami a beruházásra jelentős 
árdrágító hatással bírna, ami sértené a hatékony és felelős gazdálkodás alapelvi követelményét is. Mindezen körülmények nem 
biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

Komló-Kisbattyán megközelítését szolgáló út felúj.

7300 Komló Batthyány utca 2808 hrsz.; 0518 hrsz. Komló-Kisbattyán külterület; 5603 hrsz. Kisbattyán; 
5631 hrsz. Kisbattyán; 5657/1 hrsz. Kisbattyán.

Igen

Igen

2. részszempont:A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-KÉ felelős műszaki 
vezető szakmai tapasztalata (min.0-max.36 hónap)

10

3. részszempont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt építésvezető 
szakember mélyépítési munkák során szerzett szakmai tapasztalata (min.0-max.
36 hónap)
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4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama 
(min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Korm.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában, a Kbt. Harmadik Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban 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 Korm.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltak szerint a Kbt. 62. § (1) 
bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Korm. 1. § (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben 
feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér 
az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan az EKR-ben 
rendelkezésre bocsátott Űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia Ajánlattevőnek. Az alvállalkozók vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)
-k), és m) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra 
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az ajánlattételi felhívás feladásának időpontját 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. AK felhívja a 
figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re. Öntisztázás a Kbt. 64.§-ban foglaltak szerint. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése 
alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót aki részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be.

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

A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 8 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától 
számított 10 naptári napon belül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra 
jogosult.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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, keretmegállapodás vagy 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:

8

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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

1.A fedezet  a Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 
nyújtott, BMÖGF/999-1/2020 sz. támogatásból (elszám. költs.100%) biztosított a támogatói okiratban foglaltak erejéig. Kifizetés 
pénzneme HUF.  
2. Benyújtható számlák: 3 db részszámla 25-50-75 % és 1 db végszámla 100 % készültségnél, sikeres műszaki átadás-átvételt 
követően. A végszámla benyújtásának feltétele a jótállási biztosíték megléte, és a jótállási biztosíték nyújtás igazolásának átadása.  
3. Finansz. mód.: utófinansz.   
4. Előleg:a Kbt.135.§(7)bek. alapján a nettó díj 5 %-a,elszámolása a végszámlában történik. 
5. Telj.igazolás a Kbt.135.§(1)bek. szerint 15 napon belül. 
6. Fizetési határidő: A (rész)számla a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.szer. a kézhezvételétől szám.30 naptári napon belül banki átutalással kerül 
kifiz.-re.  
7. Alvállalk. ig.-bevétele esetén a kifiz. a Kbt.135.§(3) bek. alapján a 322/2015.(X. 30.)Korm.32/A. és 32/B.§ szerint történik.  
8. Az Áfa fizetése az Áfa tv.(2007.évi CXXVII.trv.)142. §-nak hatálya alá nem tartozik(nem fordított áfa).  
9.Von. jogszab.: 2013.évi V.tv.(Ptk.), 2015.évi CXLIII. tv.(Kbt.), 322/2015.(X. 30.)Korm.r., 2016.évi IX.tv. 

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

1. Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát, ha olyan okból, 
amelyért felelős, a szerződést késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja: az adott szerződésben meghatározott teljes nettó 
vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: az egyösszegű nettó ajánlati ár 1 %-a/naptári nap, minden késedelmesen eltelt nap után, de max. a 
nettó ajánlati ár 20 %-a. 
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a 
szerződés teljesítése olyan okból, amelyért felelős, meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja: az adott szerződésben meghatározott 
teljes nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a. 
3. Hibás teljesítési kötbér: az egyössz. nettó ajánlati ár 10 %-a, ha AK nem él szavatossági jogai érvényesítésével.  
4. AK kötbér címen összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megf. kötbért jogosult érvényesíteni.  
5. Jótállás: AK 36 hónap kötelező jótállási kötelezettséget ír elő a végl. és sikeres műsz. átadás napjától, ami egyben értékelési 
részszempont is. 
6. AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza.  
7. Jótállási (jóteljesítési) biztosíték: a nettó vállalk. díj 5 %-a a jótállás első 12 hónapjának időtartamára.  A biztosíték a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontjában foglalt alábbi biztosítékmódozatokkal nyújtható: - óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési 
számlájára történő befizetése, átutalása; - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
A végszámla benyújtásának feltétele a jótállási biztosíték megléte, és a jótállási biztosíték nyújtása igazolásának átadása. Amennyiben 
Ajánlatkérő (a szerződésben Megrendelő) hibát észlel, azt írásban közli a nyertes ajánlattevővel (a szerződésben Vállalkozóval). A 
nyertes ajánlattevő – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a közlés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül 
köteles a szavatossági, illetőleg jótállási körbe eső hibát az Ajánlatkérő kérésének megfelelően kijavítani, kivéve a rendeltetésszerű 
használatot akadályozó, szavatossági, illetőleg jótállási körbe eső hibát, melynek javítását, köteles a nyertes ajánlattevő egy 
munkanapon belül megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül befejezni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a hibát nem javítja ki, 
az Ajánlatkérő további egyeztetés nélkül haladéktalanul jogosult a hibát maga kijavítani, illetve mással kijavíttatni. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglaltak alapján.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglaltak alapján.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglaltak alapján.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglaltak alapján.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem
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1.AK az 1.részsz. esetében a fordított arányosítás, a 2., 3.  és 4.részsz. esetében az egyenes arányosítás módsz. módszerét 
alkalmazza, a módszer részletes leírása a dok.-ban.  
2.A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem - legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott 
ajánlati elem nem lehet, amelyre a minimális pontszámot adja AK: 2. ,3. és 4. részsz: min. 0 hónap - és azon legkedvezőbb 
szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot 
ad AK: 2., 3. részsz: max. 36 hó, 4. részsz: max 24 hó. 
3.Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli.  
4.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bek.-ben foglaltakra. AK 
nem alkalmazza a 71. (6) bek.-t.  
5.Ha több AT közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó [Kbt. 
35. § (6) bek.] - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a közbeszerzési dok.-ban részletezett tartalommal.  
6.AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dok.-ban meghatározott 
nyilatkozatot, igazolást és dok.-t.  
7.Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként 
megtenni. Az EKR-ben továbbított dok.-ra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyil.-kal szemben támasztott követelményekre, 
valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.  
8. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.  
9.Az ajánlatban a Kbt. 66.§(2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.  

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

(KÉ-szám/évszám)

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

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 Nem

Nem

Nem

Nem

2021.03.26 10:00
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Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

10. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.  
11. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t. 
12. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája a dok.-ban részl. szerint.  
13. AK nem kéri az ajánlatban a Kbt. 66.§ (6)bek. a) és b) pontjában előírtak megjelölését.  
14. Nyertes AT köteles −legkésőbb a szerz.köt. időpontjára− összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. 
vagy E.A.R.) kötni vagy meglévő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítását (C.A.R. vagy E.A.R.) kiterjeszteni legalább 160 
MFt kárösszeg/biztosítási időszak és legalább  40 MFt /káresemény mértékéig. AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a 
felelősségbizt.-ra vonatkozóan.  
15. Árazott költségvetés: AT. köteles árazott költségvetést készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni. Az AT-knek az árazott 
költségvetést pdf formátumban cégszerűen aláírva és excel formátumban is be kell nyújtaniuk. Az árazott költségvetés, a 322
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti minőségi értékelési szempontok a szakmai ajánlat részét képzik 
(árazott költségvetés,szakemberek megnevezése). A szakmai ajánlat részeként benyújtandó bármely dokumentum hiánya a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét okozza. AK. felhívja az AT-vők figyelmét, hogy a műszaki leírás 
részét képező költségvetési tételek és a tervek nem módosíthatók.  
16. AK helyszíni bejárást nem tart az építés helyszínén, a helyszínek közterületek, szabadon megtekinthetőek. 
17. AK konzultációt nem tart, a felhívással, illetve dokumentációval kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást a Kbt.56.§, és 114.§(6) 
bekezdésének megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet.  
18.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a végrehajtási rendeletei szerint kell 
eljárni.  
19.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a dok. valamennyi órában megadott határidő m.o.-i helyi idő szerint értendő.  
20. Az eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Zoric Ildikó; lajstromszám: 00158  
21. AK felhívja a figyelmet a Kbt.71.§(9)bekezdés a) pontjára. 
22.AK a Kbt. 35.§(8)-(9)bekezdések alapján projekttársaság létrehozását kizárja. 
23.Az eljárás nyelve magyar,minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal 
együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. 
24. Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítése során az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) jogosultsággal 
rendelkező 1 fő felelős műszaki vezetőt, valamint 1 fő építőipari képzettségű építésvezető szakembert biztosítani. Ajánlatkérő 
kijelenti, hogy a szakemberek igazolt megléte szerződéskötési feltétel. Az MV-KÉ és az építésvezető nem lehet ugyanaz a 
személy.
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