ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000181172020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Füzesabony-Szihalom között kerékpárút építése

Ajánlatkérő
neve:

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Postai cím:

Rákóczi Út 48

Város:

Füzesabony

HU312

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Schmetzné dr. Balogh

Kapcsolattartó személy:
igazgatas@fuzesabony.hu

Telefon:

EKRSZ_
39044073

Nemzeti azonosítószám

3390

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 36542510

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
47781951

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://fuzesabony.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://fuzesabony.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Antal Kadosa Adorján egyéni ügyvéd

Postai cím:

Andrássy Út 17. III. emelet 11.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Ladányi

drladanyi@mkbt.eu

Telefon:

Postai irányítószám:

1061

Ország:

Magyarország

Marianna
+36 17961028

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://fuzesabony.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://fuzesabony.hu/
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45233162-2

Füzesabony-Szihalom között kerékpárút építése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Füzesabony-Szihalom között kerékpárút építése a TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003 projekt keretében.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
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II.1.6) A teljesítés helye:

Füzesabony, Vízház u. (vasútállomás aluljáró) – Szihalom, Belterületi határa között. A kerékpárút
részletes útvonala a műszaki leírásban kerül ismertetésre.

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Lásd az ajánlattételi felhívás II.2.10) 17. pontjában.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Füzesabony-Szihalom között kerékpárút építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45110000-1

45233221-4

45233228-3
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45233251-3

45233290-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

Füzesabony, Vízház u. (vasútállomás aluljáró) – Szihalom, Belterületi határa között. A kerékpárút
részletes útvonala a műszaki leírásban kerül ismertetésre.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi Füzesabony-Szihalom között kerékpárút kivitelezési feladatainak ellátása. A beruházás célja
biztonságos kerékpáros kapcsolatbiztosítása az érintett Füzesabony Város és Szihalom Község települések között összesen 4,913 km
hosszban. A Vízház utca kisforgalmú lakóutca, a kerékpáros közös burkolaton haladhatnak gépjárművekkel. Az utca burkolatán
kerékpáros nyom burkolati jelek elhelyezése szükséges 25-25 m-es távolságban. A Szihalmi út és a 3 sz. főút mentén kétirányú
kerékpárút tervezett, a Szihalmi út Vízház és vasútvonal közötti szakaszán az út bal oldalán, a vasúti átjárót követően a jobb oldalán. A
tervezett kerékpárút a 3 sz. főút jobb oldala mentén halad tovább a koronaélen kívül. A burkolat szélessége belterületen 2,0 m,
külterületen 2,50 m, lokálisan 3,0 m legyen. A kerékpárforgalmi létesítmény 3 helyen keresztezi országos közutat és 3 helyen
önkormányzati útcsatlakozást. Ezen helyeken forgalomtechnikai elemek elhelyezése szükséges. A 3 sz. főúttal párhuzamos szakaszon
és a 1,50 m-t meghaladó töltésben vagy árok mentén közúti vezetőkorlát és kerékpáros védőkorlát építendő a kerékpárosok
védelmében. A meglévő átereszeket meg kell hosszabbítani, az út mentén szikkasztóárkokat kell képezni. A meglévő gyalogos vasúti
átjárót és a labirintkorlátot el kell bontani, helyette újat kell építeni. A Rima-patak keresztezésében kerékpáros hidat kell építeni. A
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás és az árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. Az M.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az
alkalmassági követelmény bekövetkezésétől számított szakmai
többlettapasztalata min. 0 max. 24 hónap

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Ajánlati ár (nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
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Igen

Opciók leírása:
A tárgyi eljárásban opció nem kerül előírásra. A jelen pont a jelen felhívásban irányadó karakterkorlátra tekintettel kerül kitöltésre. A
felhívás V.2) pontjának folytatása: 16. A teljesítési határidő a 0 – 0+643,38 szelvény között elvégzendő kivitelezési feladatokat
tekintetében a II.1.5) pontban írtaktól eltérően 2 hónap. 17. Részajánlattétel kizárásának indokolása: AK a részajánlattétel lehetőségét
nem biztosítja tekintettel arra, hogy beszerzési igény, a beszerzés a tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma
nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást, mert a jelen beszerzés tárgyát képező kerékpárút kivitelezési feladatai szoros
műszaki-gazdasági funkcionális egységet képeznek. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása
költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. A kivitelezés ütemezése egy AT esetében oldható meg a
legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a
részekre történő ajánlattétel biztosítása költség és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A beruházás
munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatók.
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003 Füzesabony - Szihalom

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a
kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a
Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és
a Rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az öntisztázás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerint biztosítja.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában 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. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okokra és
az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 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. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b)
pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezetet, akivel szemben valamely tárgyi eljárásban előírt kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevőnek a Rendelet 13. §
-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzésre
vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében
foglaltak szerint jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Nem releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Nem releváns.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A karakterkorlát miatt az igazolási módok teljes leírását lásd az ajánlattételi információkban. M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) és a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése,
végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alábbiak szerint: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az
alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni. Az előírt végzettség az
iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) az önéletrajz az adott szakember által
saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került
meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia,
azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül
megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai
tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal
rendelkezik, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása
tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges
az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. vagy A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevőnek arra vonatkozó egyszerű nyilatkozatát, hogy
megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek (M.1.).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. 1 fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
I. mellékletének VI. 3. rész 2. pontja szerinti „MV-KÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői
jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, és a jogosultság megszerzésétől (
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat megszerzésétől) számított 36 hónap, a közlekedési
építmények szakterületén műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalattal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítési biztosíték nyújtására köteles, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A teljesítési
biztosítéknak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell rendelkezésre állnia és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig kell
érvényben lennie. Ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az előírt biztosíték határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, elszámolás, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF. Finanszírozási mód: utófinanszírozás. Teljesítés igazolása: a Kbt. 135.
§ (1) bek. alapján. Ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135.§ (5)-(6) szerint a teljesítést és annak igazolását
követően a helyesen kiállított (rész)számla kiállításától számított 30 nap. A számlák minimum a szerződés 25%-50%-75%-100%-os
teljesítése esetén állíthatók ki. Végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. Az ellenszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó főbb jogszabályok: -2015. évi CXLIII. tv. -322/2015. (X.30.) K.r. -2013. évi V. tv. -2017. évi CL. tv. -272/2014. (XI
.5.) K.r. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér, teljesítési biztosíték. Nyertes
ajánlattevő legfeljebb a szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti. A
részletes fizetési feltételeket lásd a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2020.03.31

14:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.03.31

16:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Kbt. 71. § (6) bek. alapján, ha a hiánypótlással ajánlattevő (AT) ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő (AK) újabb hiánypótlást
nem rendel el. 2. A 2. részszempontra tett ajánlat szakmai ajánlatnak minősül. 3. AT köteles ajánlatához árazott költségvetést
csatolni (excel és aláírt pdf formátumban is). 4. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozása. 5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 6. Az ajánlatban csatolni kell: - Kbt. 66. § (6)
szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is, - Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot, - Kbt. 66. § (5) alapján a felolvasólapot, Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot. 7. AT, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet csatolja: - ajánlatot
aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, - a cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 8. AT folyamatban lévő cégbírósági
változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást csatolja az ajánlatban (nemlegesség esetén erről szóló nyilatkozatot kell csatolni). 9. Az ajánlatkérő
által előírt alkalmasági követelményekés igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél
szigorúbbak. 10. Eljáró FAKSZ: dr. Antal Kadosa Adorján (00339) 11. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos
kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem
minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és
használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. 12. A tárgyi
eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az ajánlatok benyújtására
kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül van lehetőség. 13. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 70.000.000,- Ft/kár és legalább
140.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az elérje a fenti mértéket és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Abban
az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt
ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel
köthet szerződést. A biztosításoknak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra,
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valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. A felelősségbiztosítás igazolására alvállalkozó nem
jogosult. 14. Az értékelési szempont alapján az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol 0 pont a
legrosszabb, 10 pont a legjobb érték. A módszer mellyel AK megadja a pontszámokat: az 1. értékelési részszempont esetében a
KH Útmutató (KÉ 2019. évi 227.; 2019.11. 26.) VI.1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere, a 2.
értékelési részszempont esetében az Útmutató VI.1.m.A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. A 2. részszempont
legkedvezőbb szintjei, melyekre, és melyeknél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra
: 24 hónap. 0 hónap megajánlása esetén 0 pont kerül kiosztásra. 15. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) alapján feltételes eljárás. A
szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezése állása. AK a fent megjelölt
feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatályba lépésének
felfüggesztő feltételeként köti ki. A jelen pont folytatása: a felhívás II.2.9) pontjában.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.03.16

EKR000181172020

(A rendszer automatikusan tölti)

