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AJÁNLATI FELHÍVÁS  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ  

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: Dunaharaszti Város Önkormányzata  

Postai cím: Fő út 152.  

Város/Község: Dunaharaszti  

Postai irányítószám: 2330  

Ország: HU  

Címzett: Magyar János  

Telefon: 06-24/504-464  

E-mail: besenyine@dunaharaszti.hu  

Fax: 06-24/504-472  

Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

A felhasználói oldal címe (URL):  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:  

xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/popup/pid/0/hirdetmenyPdfDownload?hirdetmenyID=Hirdetmeny.portal_10835_2010


I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei  

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi 

szerveik  

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal  

xRegionális vagy helyi hatóság  

Regionális vagy helyi iroda/hivatal  

Közjogi szervezet  

Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet  

Egyéb  

(nevezze meg):  

xÁltalános közszolgáltatások  

Védelem  

Közrend és biztonság  

Környezetvédelem  

Gazdasági és pénzügyek  

Egészségügy  

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  

Szociális védelem  

Szabadidő, kultúra és vallás  

Oktatás  

Egyéb  

(nevezze meg):  

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem  

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) Meghatározás  

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

Dunaharaszti Fő út rekonstrukciója  

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – 

árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a 

közbeszerzés(ei) tárgyának)  

a) Építési beruházás x 

Kivitelezés x 

Tervezés és kivitelezés  

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 

követelményeknek megfelelően  

A teljesítés helye  

Dunaharaszti  

NUTS-kód HU102  

b) Árubeszerzés  

Adásvétel  

Lízing  

Bérlet  

Részletvétel  

Ezek kombinációja/Egyéb  

A teljesítés helye  

NUTS-kód  

c) Szolgáltatásmegrendelés  

Szolgáltatási kategória  

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)  



A teljesítés helye  

NUTS-kód  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása x 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  

Keretmegállapodás több ajánlattevővel  

A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma  

VAGY, adott esetben, maximális létszáma  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  

vagy hónap(ok)ban:  

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke 

(csak számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül:  

Pénznem:  

VAGY:  

és között  

Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya  

Építési (vállalkozási) szerződés Dunaharaszti Fő út rekonstrukciójára  

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 45233120-6 
  

További tárgyak:   
 

II.1.7)  

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen  

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel  

(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint 

több példány használható) nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre  

egy vagy több részre  

valamennyi részre  

II.1.9)  

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A Fő út (510.sz. főút) 18+265 – 20+018 km. szelvények közötti szakaszán burkolaterősítés, 

szegélyek, középszigetek, gyalogos átkelőhelyek, autóbuszöblök, kanyarodó sávok, parkolók, 

térburkolatok és járdák építése, továbbá a vízelvezetése. 

Az építés főbb mennyiségi: 

• Útépítés: 

o talajjavító réteg készítése 1655 m3 

o CKT-2 réteg készítése 944 m3 



o aszfaltburkolat építése 544 m3 

o szegélyépítés 9946 m 

o térburkolat készítés 8 cm vtg-ban 5668 m2 

o térburkolat készítés 6 cm vtg-ban 9981 m2 

o burkolati jelek felfestése 391 m2 

o KRESZ táblák kihelyezése 100 db 

• Csapadékvíz elvezetés: 

o zárt csatorna DN 500 65 m 

o zárt csatorna DN 400 236,4 m 

o zárt csatorna DN 300 983,9 m 

o zárt csatorna DN 200 823,5 m 

o D 80 beton akna 107 db 

o 50*50 víznyelő 31 db 

o DN 200 cső víznyelő bekötésekhez 394 m 

o út alatti átfúrás  300 acélcsővel 260 m 

o olajleválasztó 4 db 

o folyóka 422 m 

Kivitelezőnek forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni, melyet a közútkezelő, Magyar 

Közút NZrt-vel jóvá kell hagyatni. 1 db. „A” típusú hirdetőtábla; 1 db. „D” típusú 

emlékeztető tábla.  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  

Pénznem:  

VAGY:  

és között  

Pénznem:  

II.2.2)  

Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:  

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  

vagy:  

és között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 

szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:  

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  

Az időtartam hónap(ok)ban:  

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: kezdés (nap/hó/év)  

befejezés 2010/09/30 (nap/hó/év)  

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  

III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

Késedelmi-, meghiúsulási-, hibás teljesítési kötbér, a dokumentációban részletezettek szerint 

Teljesítési és jótállási biztosíték a nettó vállalkozási díj 2 + 5 %-a.A biztosíték bankgarancia 

formájában teljesítendő.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a 

vonatkozójogszabályirendelkezésekre  



Ajánlatkérő 10% előleget biztosít. Nyertes ajánlattevő az elvégzett és jegyzőkönyvvel igazolt 

teljesítés megtörténtét követően jogosult a dokumentációban meghatározottak szerint 1 db 

részszámla és a végszámla benyújtására. A számla kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdés 

szerint, banki átutalással történik. Ajánlatkérő valamennyi számlát illetően a számlaérték 

támogatási szerződésben meghatározott saját erő mértékét a teljesítéstől számított 60 napon 

belül banki átutalással egyenlíti ki, míg a számla fennmaradó részét a Közreműködő szervezet 

szállítói kifizetés útján rendezi.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 

személy (adott esetben)  

Nem követelmény  

III.1.4)  

Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben)  

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása  

III.2) Részvételi feltételek  

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró 

okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat 

is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), vagy alvállalkozó, vagy erőforrást 

nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének bármely pontjának hatálya alá, vagy a 

Kbt. 61. § (2) bekezdésének hatálya alá, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.  

Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel, illetőleg akinek a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával 

szemben, vagy erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), b), c), 

valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. 

Igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek – közös ajánlat esetén valamennyi konzorciumi tagnak -, illetőleg a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 

és az erőforrást nyújtó szervezetnek írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § 

(1) bekezdés, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának és a Kbt. 61. § (2) 

bekezdésének hatálya alá. 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek 

nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kell benyújtania a 63 § (2)-

(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat, ha ezt az ajánlatban nem 

igazolta. 

Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 

a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

P/1.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évéről szóló, a 

számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (egyszerűsített beszámolója) kiegészítő 

mellékletek nélkül. 

P/2.) Az elmúlt 2 lezárt üzleti évből származó, jelen közbeszerzés tárgya (útépítés) szerinti 

forgalmáról (nettó árbevételről) szóló cégszerű nyilatkozat. 

P/3.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), 10 

% feletti alvállalkozónak valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlati 

felhívás megjelenését megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata (egyszerű másolatban) az 

alábbi tartalommal:  



- a vezetett bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma, 

- a számlavezetés kezdete, 

- az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 10% feletti alvállalkozó számláján az igazolás kiállítását 

megelőző egy évben (12 hónapban) 30 napon túli sorban állás jelentkezett-e.  

P/4.) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) pénzintézettől származó vagy egyéb hitelt érdemlő 

módon (közjegyző előtt tett cégszerű nyilatkozat) történő igazolásának benyújtása, arról, hogy 

milyen szabad hitelkerettel vagy likvid eszközzel (pénzeszközök, értékpapírok) rendelkezik. 

Az igazolások az ajánlati felhívás megjelenésének napját megelőző 60 napnál nem lehetnek 

régebbiek. 

A P.1. és P.3. pontban előírt dokumentumokat a ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, 

valamint a 10%-ot meghaladó alvállalkozóknak külön-külön, a P.2. és P.4. pontban előírt 

dokumentumokat pedig együttesen kell megadnia és az annak megfelelő alkalmassági 

feltételnek megfelelnie. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4 § 3/E. 

pontjára és a Kbt. 65.§ (4) bekezdésére.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  

Alkalmasságot kizáró tényezők: 

P/1.) amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a 10 % feletti alvállalkozó mérleg 

szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül bármelyikben negatív volt. 

P/2.) Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a 10 % feletti alvállalkozó nem 

rendelkezik együttesen az elmúlt 2 lezárt üzleti évből összesen nettó 400 millió Ft útépítésből 

származó nettó árbevétellel. 

P/3.) amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a 10 % feletti alvállalkozó, 

valamelyik számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi felhívás megjelenését 

megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata alapján számláján az igazolás kiállítását 

megelőző egy évben (12 hónapban) 30 napon túli sorban állás volt. 

P/4.) amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem rendelkezik együttesen vonatkozóan 

150 millió forint összegű szabad hitelkerettel, vagy likvid eszközzel.  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

A ajánlattevőnek (konzorciumi tagnak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi adatok, tényeket kell az ajánlatkérő 

tudomására hozni:Ajánlattevő (közös ajánlattevő), 10 % feletti alvállalkozó vonatkozásában: 

M1.) Az ajánlati felhívás megjelenésének napját megelőző elmúlt 5 évben befejezett jelen 

eljárás trágyával megegyező építési beruházásainak (útépítés) ismertetése a Kbt. 68 § (2) 

bekezdése szerinti referencia formában. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

 a szerződést kötő másik fél megnevezését, telefon-, vagy faxszámát; 

 a kontaktszemély neve, telefonszámát; 

 a szerződés tárgyát, annak műszaki paramétereit, adatait; 

 az ellenszolgáltatás nettó összegét,  

 a teljesítés idejét [év], 

 nyilatkozat a szerződés teljesítésének megfelelőségéről. 

M.2.) A szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló – saját tulajdonban lévő, illetve 

szerződéssel, vagy előszerződéssel lekötött – eszközök (munkagépek), berendezések, illetőleg 

műszaki felszereltség leírása cégszerű nyilatkozat formájában. A bemutatásnak tartalmaznia 

kell a gép fajtájának megnevezését, típusát, darabszámát, teljesítményét, továbbá azt hogy 

saját tulajdonában áll-e a gép, vagy más használati jogviszony alapján áll rendelkezésére. 

 

M.3.) Azoknak a szakembereknek, vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, 



akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni, a szakember, vezető által aláírt szakmai 

önéletrajz, valamint képzettséget igazoló okiratok másolati példányának csatolásával. A 

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételek igazolását a felelős műszaki vezetői 

névjegyzékbe való felvételről szóló érvényes hatósági határozat egyszerű másolatát csatolni 

kell. 

 

 

 

 

M/4.) A Kbt. 67 § (2) bekezdés e) pontja alapján cégszerű nyilatkozat képzettség, illetve 

végzettség szerinti bontásban azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  

M/5: Azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a 

teljesítés során alkalmazni tud.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):  

Kizárja az alkalmasságot,  

M.1. ha az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik jelen 

ajánlati felhívás megjelenésének napját megelőző elmúlt 5 évben befejezett összesen legalább 

1 olyan, útépítési referenciával, amelyben generálkivitelezőként vagy fővállalkozóként, illetve 

alvállalkozóként vett részt, és amelyben a saját teljesítés értéke elérte a nettó 400 M HUF-ot. 

 

 

 

 

M.2. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik a kivitelezési munka elvégzéséhez szükséges, 

gépekkel, berendezésekkel, azaz legalább: 

- 1 db min. 3.0 méter terítési szélességű szintvezérlet aszfaltfinisher 

- 2 db min. 10.0 tonna teherbírású billenőplatós tehergépkocsi 

-1 db legalább 50kW teljesítményű földmunkagép, mélyásó szerelékkel 

- 1 db legalább 50 kW teljesítményű földmunkagép, homlokrakodó szerelékkel 

 

M.3 az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó által bemutatott szakembergárdában nincsenek az alábbiakban részletezett 

szakemberek: 

- 1 fő vezető tisztségviselővel, akinek legalább 3 éves vezetői tapasztalata van 

- 1 fő KÉ szakági építésvezető (aki felsőfokú műszaki végzettségű, legalább 3 év útépítési 

munkák kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlattal és érvényes MV-KÉ/A felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal rendelkezik) akinek legalább 5 éves szakmai gyakorlata van 

(végzettségének megfelelő) 

- 1 fő VZ szakági építésvezető (aki felsőfokú műszaki végzettségű, legalább 3 év 

csatornaépítési munkák kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlattal és érvényes MV-VZ/A 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik) akinek legalább 5 éves szakmai 

gyakorlata van (végzettségének megfelelő) 

M.4. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik 15 fő mély építőipari foglalkozású 

szakemberrel. (FEOR 764X) 

M.5. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált 

környezetirányítási rendszerrel (ISO 14001 jelű vagy ezzel egyenértékű), vagy a 



környezetvédelmi intézkedések leírásával, amelyeket az ajánlattevő / 10 % feletti alvállalkozó 

a teljesítés során alkalmazni tud.  

III.2.4)  

Fenntartott szerződések (adott esetben) nem  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott  

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik  

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2)  

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő 

személyek nevét és képzettségét?  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

IV.1) Az eljárás fajtája  

IV.1.1) Az eljárás fejtája  

Nyílt x 

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

Tárgyalásos  

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További 

információk rovatban kell megadni  

Gyorsított tárgyalásos  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:  

Versenypárbeszéd  

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 

(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)  

Létszám  

VAGY: minimum  

és, adott esetben, maximum  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 

(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?  

IV. 2) Bírálati szempontok  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

VAGY  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 

xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha 

súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)  

a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az 

ismertetőben meghatározott szempontok  

Szempont Súlyszám 

Nettó ajánlati ár 80 

Teljesítési határidő jelen felhívás II.3) pontjában meghatározott véghatáridőtől 10 



visszaszámolva (naptári napban megadva) 

A jótállás időtartama (hónapban) 10 

IV.2.2)  

Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem  

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)  

IV.3) Adminisztratív információk  

IV.3.1)  

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2)  

Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  

Igen válasz esetén  

Előzetes összesített tájékoztató  

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S  

-  

(nap/hó/év)  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S  

-  

(nap/hó/év)  

Hirdetmény száma a HL-ben: /S  

-  

(nap/hó/év)  

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők 

(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2010/06/07 (nap/hó/év)  

Időpont: 10.00  

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 200.000  

Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja:  

Ellenértékének (200.000,- Ft + ÁFA) átutalásával Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 

11742180-15393173 vezetett számú számlájára.  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  

Dátum: 2010/06/07 (nap/hó/év)  

Időpont: 10.00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m 

eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  

Dátum: (nap/hó/év)  

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

HU  

Egyéb:  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)  

-ig (nap/hó/év)  

VAGY hónap(ok)ban:  

vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  



Dátum: 2010/06/07 (nap/hó/év )  

Időpont: 10.00  

Hely (adott esetben): Dunaharaszti Város Önkormányzata, Tanácsterem  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen  

Kbt. 80 § (2)bekezdése szerint  

 

VI. szakasz: kiegészítő információk  
VI.1)  

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2)  

a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 

egyéb használható hivatkozási alapot:  

Közép-Magyarországi Operatív Program „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: 

KMOP-2007-5.2.1/B/2F-2f) pályázati felhívás; „Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának 

növelése új funkciók kialakításával” című, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 azonosító számú 

projekt  

VI.3) További információk (adott esetben)  

1.) Jelen közbeszerzési eljárást Dunaharaszti Város Önkormányzata és a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. között létrejött konzorciumi megállapodás alapján, mint közös ajánlatkérők 

folytatják le. 

2.) Az ajánlatok bontására 2010. június 7.-én 10.00 órakor kerül sor. 

Az eredményhirdetés időpontja: 2010. június 18., 10.00 óra, melynek helyszíne megegyezik 

az ajánlatok bontásának helyével. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. július 8., 10.00 óra 

3.) A dokumentáció megvétele és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A 

dokumentáció  előzetes telefonos egyeztetés és az ellenszolgáltatásnak megfizetése után  

átvehető jelen felhívás A. II. mellékletében meghatározott címen (1136 Budapest, Szent 

István krt. 24., IV. em. 3., munkanapokon 9:00-14:00 óra között (ajánlattételi határidő napján: 

9:00-10:00 óra között). Az átvételkor a dokumentáció árának megfizetését igazoló 

dokumentumot be kell mutatni. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció átvételére 

jogosult. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (4) bekezdése az irányadó. (Közös 

ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása). A dokumentáció át nem 

ruházható, közzé nem tehető. 

4.) Az ajánlat minden szöveget tartalmazó lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel 

elkészítve, folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult vagy az általa meghatalmazott 

személy kézjegyével ellátva, zárt borítékban/dobozban stb., magyar nyelven és 3 példányban 

(1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlat fedőlapján szerepelnie kell az „eredeti” vagy 

a „másolati” megjelölésnek, továbbá az ajánlattevő nevének, székhelyének és a közbeszerzési 

eljárás címének: „Dunaharaszti Fő út rekonstrukciója – Az ajánlattételi határidő lejártáig nem 

bontható fel”” Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat 

tartalmazó borítékon/dobozon stb. ugyanezen adatokat kell feltüntetni (az „eredeti” vagy a 

„másolat” megjelölés kivételével). Az ajánlat tartalomjegyzékkel is el kell látni, melynek 

pontosan meg kell határoznia az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban kért minden 

egyes dokumentum, nyilatkozat és egyéb irat helyét. 

5.) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, 

cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt 

kielégítő megoldásnak. 



6.) Az ajánlat– tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen 

közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő (adott esetben a konzorciumi tagok) nevét, 

székhelyét, telefon- és faxszámát és a bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeket. A 

felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját a dokumentáció tartalmazza. 

7.) A ajánlattevőnek (konzorciumi tagnak), illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrás szervezetnek az 

ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, továbbá az 

ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) aláírási címpéldányát eredeti vagy közjegyző által hitelesített formában kell az 

ajánlathoz csatolni. [Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az 

ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselőjének 

felhatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy 

által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell.] 

8.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is 

csatolni kell) valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan  

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást; 

9.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt 2.000.000 Ft melynek formája lehet készpénz befizetése 

(átutalása) az ajánlatkérő 11742180-15393173 számú számlájára történő befizetéssel, 

bankgarancia vagy biztosítási-szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó - az ajánlatkérő, mint jogosult javára szóló kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték 

nyújtását igazoló eredeti okiratot (befizetési, átutalási bizonylatot, a bankgaranciát vagy a 

kötelezvényt) az ajánlathoz befűzetlenül kell csatolni. Az ajánlati biztosíték nem válik a 

szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati 

biztosíték után kamatot nem fizet. A biztosíték visszafizetésével kapcsolatban ajánlatkérő a 

Kbt. 59.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. 

10.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező 

esetben az ajánlat érvénytelen. 

11.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének visszalépése vagy 

az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a 61. 

§ (1), bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen 

kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel) kötheti meg a szerződést. 

12.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.  

13.) Az ajánlati felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés szerint kérhetnek. 

14.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar 

nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a 

pontos magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített 

magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

15.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen 

benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül 

melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az 

együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy 

a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és 



szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott 

együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

16.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 

szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni 

arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

17.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó értékben. Az ajánlati 

árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat 

ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult 

Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés 

időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.  

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más 

külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe. 

18.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint engedi meg.  

19.) Az ajánlathoz csatolni kell organizációs tervet és heti bontású sávos ütemtervet. 

20) Tekintettel a Kbt. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 

hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és 

igazolását minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

21) Ajánlattevőnek (konzorciumi tagnak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy 

valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta jelen felhívás III.2.2) pontjában a pénzügyi 

alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát 

nem vezet. 

22) Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 1-100. A részszempontok esetében az 

ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 100 pont kap, a többi pedig arányosan kevesebbet. 

23) Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége 

esetén a Kbt. 306. § (2) bekezdés szerint a vállalkozásra vonatkozó vállalkozói 

felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés 

tárgyára kiterjeszti. 

24) Az Ajánlatkérő csak az általa kiadott tervdokumentációkban lévő tervezői költségvetési 

kiírások beárazását fogadja el ajánlatként, formai változtatások nélkül. Azok más 

költségvetési rendszerbe való, az Ajánlattevő által történő átültetése, vagy a költségvetési 

kiírás szövegének és/vagy mennyiségének átírása az ajánlat érvénytelenítését és az eljárásból 

való kizárást vonja maga után. Amennyiben Ajánlatkérő a kiadott és az Ajánlattevő által 

benyújtott költségvetési kiírás szövege vagy mennyisége között eltérést tapasztal, úgy a 

benyújtott ajánlatot érvénytelennek tekinti. Az árazott költségvetést elektronikus úton (CD 

vagy DVD) is be kell nyújtania ajánlattevőnek. Az ajánlattevőnek ajánlata költségvetési 

kiírásában meg kell jelölnie, hogy a teljesítésben közreműködő alvállalkozók mely 

munkatételeket fogják kivitelezni. 

25) Az ajánlattevő nyilatkozatban jelölje meg azon gazdálkodó szervezeteket, amely felett a 

Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevő felett 

többségi befolyást gyakorol. Nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani. 

26.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő OHSAS 18001 (MSZ 28001), vagy azzal 

egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és 

biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa másolatát, vagy a fent jelzett 

előírások maradéktalan betartására vonatkozó az ajánlattevő által működtetett munkahelyi 

egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által 



előírtaknak mindenben megfelelő leírását. 

27.) Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be) és a szerződés megkötésére irányadó a 

Kbt. 48. § (4) bekezdése.  

VI.4) Jogorvoslati eljárás  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: Margit krt. 85  

Város/Község: Budapest  

Postai irányítószám: 1024  

Ország: HU  

Telefon: +36-1-336-7776  

E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  

Fax: + 36-1-336-7778  

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu  

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név:  

Postai cím:  

Város/Község:  

Postai irányítószám:  

Ország:  

Telefon:  

E-mail:  

Fax:  

Internetcím (URL):  

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség 

esetén a VI.4.3. rovatot)  

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:  

2003. évi CXXIX törvény 323 § (2) bekezdés.  

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 

szerezhető be  

Hivatalos név:  

Postai cím:  

Város/Község:  

Postai irányítószám:  

Ország:  

Telefon:  

E-mail:  

Fax:  

Internetcím (URL):  

VI.5)  

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/21 (nap/hó/év)  

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  

Hivatalos név: Corex Consulting kft.  

Postai cím: Szent István krt. 24., IV. em. 3.  

Város/Község: Budapest  

Postai irányítószám: 1136  

Ország: HU  



Címzett: Dominiák Ildikó  

Telefon: 06/1-288-0707  

E-mail: idominiak@corex.hu  

Fax: 06/1-288-0708  

Internetcím (URL):  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a 

versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők  

Hivatalos név: Corex Consulting kft.  

Postai cím: Szent István krt. 24., IV. em. 3.  

Város/Község: Budapest  

Postai irányítószám: 1136  

Ország: HU  

Címzett: Dominiák Ildikó  

Telefon: 06/1-288-0707  

E-mail: idominiak@corex.hu  

Fax: 06/1-288-0708  

Internetcím (URL):  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell 

benyújtani  

Hivatalos név:  

Postai cím:  

Város/Község:  

Postai irányítószám:  

Ország:  

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  

Fax:  

Internetcím (URL):  

   

B. MELLÉKLET  

A részekre vonatkozó információk  

A rész száma 1  

meghatározás  

1) A rész meghatározása  

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 
   

További tárgyak:   
 

3) Mennyiség  

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):  

Pénznem:  

VAGY: és  

között  

Pénznem:  

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)  

Az időtartam hónapban:  

vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY Kezdés (nap/hó/év)  



Befejezés (nap/hó/év)  

5) További információ a részekről  

 


