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I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

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

Gyula Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Eminescu utca útburkolat felújítás III. ütemKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000941842021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Gyula Város Önkormányzata 15725503204

Petőfi Tér 3.

Gyula HU332 5700

Molnár Csaba

molnar@gyula.hu +36 66526800
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II.1) Meghatározás

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

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Eminescu utca útburkolat felújítás III. ütem

A felújítás során a kétoldali vegyes burkolatú járda és az érintett ingatlanok előtti kapubejárók is felújításra kerülnek térkőburkolat 
kialakításával. A felújítás során a csapadékvíz elvezetés is átépítésre kerül, a meglévő nyílt és kisebb részben zárt rendszer teljes 
gravitációs zárt csapadékvíz rendszerré lesz kialakítva. 
 
Tervezett út paraméterei:  
Útrekonstrukció hossza: 97 m  
Út szélessége: 5,5 m  
Oldalesése: kétoldali 2,0%  
A burkolatszéleket „K” szegéllyel kell lezárni.  
Pályaszerkezet:  
- 4 cm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg  
- 5 cm AC-11 aszfaltbeton kötőréteg  
- 30 cm FZKA 0/55 szórt útalap  
- 20 cm homokos kavics (megfelelő frakciójú bontott útépítési anyag) ágyazat Trρ=90%  
- 30 cm altalaj tömörítés Trρ=90%  
 
Tervezett kapubejárók paraméterei:  
A kapubejárókban 6,0 m széles térkő burkolatú bejáró kerül kialakításra. A bejárók útcsatlakozását R= 2,0 m lekerekítő sugarú ívvel 
kell biztosítani.  
Pályaszerkezet:  
- 6 cm CLASSIC szürke térburkolat  
- 25 cm FZKA 0/35 szórt útalap  
- 10 cm homokos kavics ágyazat Trρ=90%  
- 30 cm altalaj tömörítés Trρ=90%  
 
Tervezett járda paraméterei:  
A szelvényezés szerinti jobb és bal oldalon az úttal párhuzamosan teljes hosszon kell átépíteni a meglévő gyalogos járdát. A járdák 
vonalvezetése a telekhatár vonalvezetését követi. Járda szélessége mind a jobb, mind a bal oldalon: 1,20 m ,oldalesése: 1,5%  
A burkolatszéleket járdaszegéllyel kell lezárni.  
Pályaszerkezet:  
- 6 cm CLASSIC szürke térburkolat  
- 15 cm FZKA 0/35 szórt útalap  
- 10 cm homokos kavics ágyazat Trρ=90%  
- 30 cm altalaj tömörítés Trρ=90%  
 
Csapadékvíz elvezetés építés 
A kivitelezés során 110 m  NA 300 és 135 m NA 200 gerinccsatorna épül  12  db 50 x 50 víznyelő aknával rácsos öntöttvas fedlappal. 
 
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kiviteli 
tervek, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

A felújítás során a kétoldali vegyes burkolatú járda és az érintett ingatlanok előtti kapubejárók is felújításra kerülnek térkőburkolat 
kialakításával. A felújítás során a csapadékvíz elvezetés is átépítésre kerül, a meglévő nyílt és kisebb részben zárt rendszer teljes 
gravitációs zárt csapadékvíz rendszerré lesz kialakítva. 
 
Tervezett út paraméterei:  
Útrekonstrukció hossza: 97 m  
Út szélessége: 5,5 m  
Oldalesése: kétoldali 2,0%  
A burkolatszéleket „K” szegéllyel kell lezárni.  
Pályaszerkezet:  
- 4 cm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45233161-5

45111100-9

45233330-1

45233252-0

45233120-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beruházás nem osztható úgy, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a részekre bontás szakmailag és 
gazdaságilag célszerűtlen, jelentős többlet költséget jelenten mind műszaki és környezetei adottságok, mind garanciális szempontok 
miatt. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

5700 Gyula, Eminescu utca, hrsz.: 2060II.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)
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-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:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

- 5 cm AC-11 aszfaltbeton kötőréteg  
- 30 cm FZKA 0/55 szórt útalap  
- 20 cm homokos kavics (megfelelő frakciójú bontott útépítési anyag) ágyazat Trρ=90%  
- 30 cm altalaj tömörítés Trρ=90%  
 
Tervezett kapubejárók paraméterei:  
A kapubejárókban 6,0 m széles térkő burkolatú bejáró kerül kialakításra. A bejárók útcsatlakozását R= 2,0 m lekerekítő sugarú ívvel 
kell biztosítani.  
Pályaszerkezet:  
- 6 cm CLASSIC szürke térburkolat  
- 25 cm FZKA 0/35 szórt útalap  
- 10 cm homokos kavics ágyazat Trρ=90%  
- 30 cm altalaj tömörítés Trρ=90%  
 
Tervezett járda paraméterei:  
A szelvényezés szerinti jobb és bal oldalon az úttal párhuzamosan teljes hosszon kell átépíteni a meglévő gyalogos járdát. A járdák 
vonalvezetése a telekhatár vonalvezetését követi. Járda szélessége mind a jobb, mind a bal oldalon: 1,20 m ,oldalesése: 1,5%  
A burkolatszéleket járdaszegéllyel kell lezárni.  
Pályaszerkezet:  
- 6 cm CLASSIC szürke térburkolat  
- 15 cm FZKA 0/35 szórt útalap  
- 10 cm homokos kavics ágyazat Trρ=90%  
- 30 cm altalaj tömörítés Trρ=90%  
 
Csapadékvíz elvezetés építés 
A kivitelezés során 110 m  NA 300 és 135 m NA 200 gerinccsatorna épül  12  db 50 x 50 víznyelő aknával rácsos öntöttvas fedlappal. 
 
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, 
engedélyes tervek, építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.  

Igen

Igen

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő szakember útépítési 
kivitelezésben szerzett építésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen
/nem)

10

A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 
hónap, max. 24 hónap)

10

A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba 
Vállalkozó általi kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően 
(minimum 2 munkanap, maximum 5 munkanap)

10

Nem

Igen

115
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III.1) Részvételi feltételek

A beruházás finanszírozása nettó 31.496.063,-Ft összegig a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
című megnyert pályázat keretében (iktatószám: BMÖFT/6-9/2021.) biztosított, az ezen felüli összeget Gyula Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Ajánlatkérő a szerződés nettó elszámolható összege 10 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az 
előleg a végszámla összegéből kerül levonásra. Ajánlatkérő előleg visszafizetési biztosítékot nem alkalmaz. A műszaki készültség 
függvényében Ajánlattevő - az előleg számlán felül - egy részszámla (50%-os műszaki készültség esetén) és egy végszámla 
benyújtására jogosult a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Végszámla a műszaki ellenőr által igazolt 100 %-os készültség, 

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

Nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (késedelmi 
kötbér, meghiúsulási kötbér).  
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 0,8 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap 
után, de legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 24 %-a.  
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási 
kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.  
Teljes körű jótállás: értékelési részszempont, mértéke a nyertes ajánlattevő által a kötelező 36 hónapon felül vállalt többlet jótállás 
időtartama. 
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a szerződésben foglalt tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-a.  
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlatkérési dokumentáció, szerződéstervezet 
tartalmazza. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell 
igazolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és 
m) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, 
azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 
eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek 
a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok igazolásának vonatkozásában 
adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 69. § (11a) bekezdésében foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő kizárja az 
eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az 
eljárás során következnek be. 

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) pontokban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 

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

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 Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

(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

IV.1) Meghatározás

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

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

sikeres átadás-átvétel és valamennyi dokumentum átadását követően nyújtható be. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések 
pénzneme: HUF. A szerződés teljesítésére a Kbt. 135. § (1),(3) és (5)-(6) bekezdés, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben 
foglaltak irányadók. A fizetési határidő 30 nap. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Ajánlatkérő az alvállalkozói teljesítés 
tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. és 32/B. §-ának figyelembevételével jár el. A beruházás engedélyköteles 
építési tevékenység, az ÁFA megfizetése a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik. 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

HU

60
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 

(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

V.1-2) Kiegészítő információk

1.Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 0-100 pont. 
Az értékelés módszere: Minőségi szempontok: a 2. részszempont esetében a KH Útmutató 2020. március 25-i 60. szám 2. sz. 
melléklet B. Pontkiosztás módszere A1. pont szerinti módszer alapján, a 3. részszempont esetében az 1. sz. mell. A.1.ab) 
Egyenes arányosítás módszere alapján, a 4. részszempont esetében az 1. sz. mell. A.1.aa) Fordított arányosítás módszere 
alapján. Ár szempont esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60. szám 1. sz. mell. A.1.aa) Fordított arányosítás módszere 
alapján. 
2. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg.  
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.  
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek. foglaltakra tekintettel ajánlatkérő 
nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.  
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésben, a Kbt. 67. § (4) bekezdésben, valamint az 
EKR-ben szereplő további nyilatkozatokban előírtakra.  
6. Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz 
esetén Ajánlattevő nyilatkozata, mely szerint a cégbíróságon nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme.  
7. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor a szerződés teljesítéséért az arról szóló – egyetemleges teljesítési 
kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban 
részletezett tartalmi előírások szerint (Kbt. 35. §). Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) 
bekezdésében foglaltakra.  
8. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásokra.  
9. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz az eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.  
10. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, az ajánlathoz 
csatolni kell.  
11. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjáig min. 10.000.000,- Ft/káresemény és legalább 20.000.000,- Ft éves 
kártérítési összegű teljes körű (allrisk) építési-szerelési felelősségbiztosítását kötni. AT tudomásul veszi, hogy a 
felelősségbiztosítási szerződés megkötésének elmulasztása a szerződéskötéstől való elállásnak minősül.  
12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.  
13. A szerződés időtartamaként megjelölt napok száma naptári napban értendő.  
14. Ajánlattevőknek csatolni szükséges az ajánlatba az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló személyek aláírási 
címpéldányát/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, adott esetben a képviseletre jogosult személy(ek) által teljes bizonyító 
értékű formában adott meghatalmazást. 
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat. 
16. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Daróczi László, lajstromszáma 00372. 

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

Nem
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előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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