
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata  (AK 02822) 

Postai cím: Petőfi tér 3. 

Város: Gyula Postai irányítószám: 5700 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  X Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében Temesvári úti és Városerdő kerékpárút 

építés 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

1. rész 

Temesvári út kerékpárút építés: 

A Temesvár úton a Rulikowszki utcától a Fehér Körös hídjáig összesen 758 méter szakaszon a 

meglévő 2 m széles kerékpárú teljes pályaszerkezettel elbontásra kerül. Az elbontott kerékpárút 

helyén 758 méter hosszon 2,75 m széles kerékpárút épül mindkét oldalán süllyesztett szegéllyel. 

Pályaszerkezettel: 2,5 cm AC-8 kopóréteg, 3,5 cm AC-11 kötőréteg, 25 cm CKT réteg, 20 cm 

homokos kavics ágyazat. 

A kerékpárút alatt az Invitel üzemeltetésében lévő földkábel kiváltásra kerül a kábelkiváltási terv 

szerint.  

Közvilágítás: Az épülő kerékpárút mellett végig a Rulikowszki utcától a Fehér Körös hídjáig 

közvilágítás épül. Az építés során 883 m földkábel kerül lefektetésre és 28 db 5 méter magas beton 

kandeláberen 27 db 29 W-os nagyfényáramú LED-es lámpatest és 1 db 71 W nagyfényáramú LED-

es lámpatest kerül elhelyezésre. A Temesvári út kereszteződésében az elektromos földkábelt út 

alatti átfúrással kell kiépíteni. 

2. rész:  

Gyula Városerdő összekötő kerékpárút építés 

Gyula Városerdőt összekötő kerékpárút hossza 4.477 m ebből a közúttal párhuzamosan haladó 

önálló kétirányú kerékpárút 2058 m hosszú, a Kisdelta árvízvédelmi töltésén lévő vegyes forgalmú 

út 2.419 m hosszú.  

Kétirányú kerékpárút szélessége 2,25 m, aszfaltburkolatú, mindkét szélén kerti szegéllyel a 

dokumentációban megadott pályaszerkezettel. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot31


Vegyes forgalmú út szélessége 3 méter, betonburkolatú, mindkét szélén fél méter padka 

kialakítással a dokumentációban megadott pályaszerkezettel. 

A kerékpárút nyomvonalán a tervben megadott magasságú töltés építése valósul meg. A kerékpárút 

keresztezi a vasútvonalat, ahol gyalogos átvezetés kerül kiépítésre külön terv szerint. 

  

A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, 

tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. 
 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

1. rész 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ 210] 

vagy a teljesítés határideje: 

2. rész 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ 360] 

vagy a teljesítés határideje: 

II.1.5) A teljesítés helye:  

1. rész: 5700 Gyula, Temesvári út    hrsz: 9076, 9093   NUTS-kód: HU332 

2. rész: 5700 Gyula      hrsz: 0981, 0977, 0978/19, 0978/5, 0979/2, 0979/3, 0899, 0866/1, 0868/19 

III. szakasz: Értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok: 

1. rész 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3 

 2. Az alkalmassági minimumkövetelmények  M2. pontban megjelölt szakember alkalmasság 

tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, 

max. 36 hónap)  20 

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

hónap)           10 

 4. A kivitelezés során az építéshez szükséges szóródó anyagok szállítása kizárólag EURO 5. vagy 

annál kedvezőbb kibocsátási normával rendelkező gépjárművekkel kerül megoldásra (igen/nem)  5                                                  

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 

1. Nettó ajánlati ár (Ft)                              70 

 

2. rész (Az EKR felület nem engedi a további részek értékelési információit jelen pontban 

megjelölni, ezért azt a „További információk” között kerül feltüntetésre.) 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3 

 2. Az alkalmassági minimumkövetelmények  M2. pontban megjelölt szakember árvízvédelmi 

töltésen beton útpályaburkolat építési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 méter, max. 

5000 méter)  20 

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



hónap)           10 

4. A kivitelezés során az építéshez szükséges szóródó anyagok szállítása kizárólag EURO 5. vagy 

annál kedvezőbb kibocsátási normával rendelkező gépjárművekkel kerül megoldásra (igen/nem)  5 

 

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 

1. Nettó ajánlati ár (Ft)                              70 

 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

1. rész 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 5 évben teljesített (befejezett) összesen legalább 300 m hosszú burkolt út és/vagy 

kerékpárút építését és/vagy felújítását tartalmazó referenciával.  

Ajánlatkérő akkor tekinti a referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a műszaki 

átadás-átvétel időpontja a vizsgált referencia időszakban volt, de az építési beruházás legfeljebb 

nyolc éven belül kezdődött el. Az előírt alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés több 

referenciával együttesen is igazolható. 

 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki közlekedési 

építmények szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában 

meghatározott végzettséggel és a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel, vagy a 3. 

D) pontjában meghatározott végzettséggel és a 3. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati 

idővel rendelkezik. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. 

 

2. rész esetében: 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 5 évben teljesített (befejezett) összesen legalább 700 m hosszú burkolt út és/vagy 

kerékpárút építését és/vagy felújítását tartalmazó referenciával.  

Ajánlatkérő akkor tekinti a referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a műszaki 

átadás-átvétel időpontja a vizsgált referencia időszakban volt, de az építési beruházás legfeljebb 

nyolc éven belül kezdődött el. Az előírt alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés több 

referenciával együttesen is igazolható. 

 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki közlekedési 

építmények szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában 

meghatározott végzettséggel és a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel, vagy a 3. 

D) pontjában meghatározott végzettséggel és a 3. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati 

idővel rendelkezik. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 

együttesen is megfelelhetnek. 

 

Mindkét rész esetében a szakember vonatkozásában az átfedés lehetséges. 



 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz a 

közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot. 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2018/08/..) Helyi idő: (10:00) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott 

címen a V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2   

2. rész: II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 360 nap 

III.1) Értékelési szempontok: 1. részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft) súlyszám: 70. 2. részszempont: 

Az alkalmassági minimumkövetelmények  M2. pontban megjelölt szakember árvízvédelmi töltésen 

beton útpályaburkolat építési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 méter, max. 5000 

méter) súlyszám: 20. 3. A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 

0 hónap, max. 24 hónap) súlyszám: 10 4. részszempont: A kivitelezés során az építéshez szükséges 

szóródó anyagok szállítása kizárólag EURO 5. vagy annál kedvezőbb kibocsátási normával 

rendelkező gépjárművekkel kerül megoldásra (igen/nem) súlyszám: 5. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/0./../) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

3    súlyszám helyett fontosság is megadható 

4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 


