ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000332682018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Jászberény Városi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

037. hrsz-ú út infrastrukturális fejlesztése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Jászberény Városi Önkormányzat

EKRSZ_
17182803

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Jászberény

HU322

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Lehel Vezér Tér 18.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Szabó

polgarmester@jaszbereny.hu

Telefon:

5100

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 57505746

Fax:

+36 57505746

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

http://www.jaszbereny.hu/index.php

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.

EKRSZ_
10698585

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Falk Miksa Utca 4

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Weisz

kozbeszerzes@top-szakerto.hu

Telefon:

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

EKR000332682018

http://top-szakerto.hu/

Postai irányítószám:

1055

Ország:

Gyula
Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

037. hrsz-ú út infrastrukturális fejlesztése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Jászberény 037. helyrajzi számú Kerekudvari út 604 m-es ideiglenes burkolatú szakasza nehéz járművekkel is járható,
parkolóval bővített útpályává kerül átépítésre. A tervezett út 6 m burkolat szélességgel, kétoldali oldaleséssel, szegély nélkül,
nyílt árkos szikkasztóárokkal készül, szélesítésben kialakítandó parkolókkal. A hosszirányú közművek a burkolaton kívül épülnek
meg, kivéve a szennyvízcsatorna nyomvonala, amely a burkolat alá kerül. A tervezett létesítmények (gyűjtővezetékek, aknák) a
terepszint alá kerülnek beépítésre. Az eljárás keretében ivóvíz bekötés kiépítésére és kommunális szennyvíz elvezető rendszer
megvalósítására kerül sor. A megvalósítandó résztevékenységek további részleteit a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

15

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Jászberény, 037. helyrajzi számú út

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
AK nem teszi lehetővé, mert az építési beruházás egy egységet képvisel, egyetlen ajánlattevő azt el tudja végezni, annak részekre
bontása a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat feltehetően drágítaná.

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

037. hrsz-ú út infrastrukturális fejlesztése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

EKR000332682018

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Jászberény, 037. helyrajzi számú út

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Jászberény 037. helyrajzi számú Kerekudvari út kb. 604 m-es ideiglenes burkolatú szakasza nehéz járművekkel is járható,
parkolóval bővített útpályává kerül átépítésre. A tervezett út 6 m burkolat szélességgel, kétoldali oldaleséssel, szegély nélkül,
nyílt árkos szikkasztóárokkal készül, szélesítésben kialakítandó parkolókkal. A hosszirányú közművek a burkolaton kívül épülnek
meg, kivéve a szennyvízcsatorna nyomvonala, amely a burkolat alá kerül. A tervezett létesítmények (gyűjtővezetékek, aknák) a
terepszint alá kerülnek beépítésre. Az eljárás keretében ivóvíz bekötés kiépítésére és kommunális szennyvíz elvezető rendszer
megvalósítására kerül sor. A megvalósítandó résztevékenységek további részleteit a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

M/2. pontban előírt szakember szakmai 30
tapasztalata (maximum 60 hónap)

Költség kritérium:

Nem

Megnevezés
Ár kritérium:

Súlyszám / Jelentések
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Nettó ajánlati ár (HUF)

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
15

Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Nem

EKR000332682018

Nem

Opciók:
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004

II.2.13) 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 (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében 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 igazolnia kell. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre
jelentkező a Korm. rendelet 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 és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő
nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő a
kizáró okok igazolására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően fogja felhívni az értékelési szempontokra
figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő kitűzésével (Kbt. 69. § (4) bekezdése) Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában
említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése
szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő.
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Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1. Ajánlatkérő az alkalmasság kapcsán a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, de Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdés a) pontját a Korm. rendelet 23.§-a a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolással is jogosult igazolni.
Amennyiben ajánlattevő referencia igazolással teljesíti az alkalmasság igazolását, abban az esetben az igazolásnak tartalmaznia kell
legalább: - annak tárgyát, - valamint mennyiségét - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) - a teljesítés helyét, - továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása
mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ajánlattevő az alkalmassági
követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint is megfelelhet. M/2. Ajánlatkérő előírja az alkalmasság kapcsán a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő az alkalmasság kapcsán a 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 25.§ (2) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség
megszerzésétől számítja.
Az alkalmassági minimum követelmények:
M/1. Alkalmas az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, ha rendelkezik a jelen megkeresés
kézhezvételétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett mélyépítés (vagy
azzal egyenértékű) tárgyú, legalább 2000 m2 szerződésszerűen teljesített referenciával. (Legfeljebb 2 db szerződésből teljesítve.) M/2.
Alkalmas az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, ha rendelkezik legalább 1 fő
szakemberrel, aki rendelkezik okl. építőmérnök, vagy építőmérnök, vagy mélyépítési mérnök, vagy közlekedésépítési mérnök, vagy
vízellátási mérnök, vagy csatornázási mérnök vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, vagy az erre a szakemberre a 266/
2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ, MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, melynek alapja a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélküli összege, mértéke 1 %,
minden egyes késedelemmel érintett nap után. Minden megkezdett naptári nap késedelmes napnak számít. A késedelmi kötbér
maximális mértéke 10 nap után a nettó vállalkozói díj 10%-a. A késedelmi kötbér megfizetése az Ajánlatkérőt nem mentesíti a
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Meghiúsulási kötbérre, melynek alapja a meghiúsulással érintett munkarészre vonatkozó
nettó vállalkozói díj, mértéke 20%. Jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 2%-a erejéig, melyet AT a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
alpont szerint teljesíthet. Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei érvényesítésének elvesztését.
Ajánlattevő az általa elvégezett munkákra a Ptk. és a jótállási időkről rendelkező jogszabályok szerinti jótállást vállal. A szerződést
biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljes számlaösszeg 100 %-ának kiegyenlítése a Ptk. és a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján történik, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004
azonosító számú „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben” című projekt keretében, uniós forrásból. A vállalkozó 1 db
előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, a vállalkozói szerződés alapján. Az ajánlattétel, az elszámolás
és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vállalkozói díj átalányáras elszámolású. Ajánlatkérő előleget a nettó vállalkozói díj
25%-a erejéig nyújt, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti.A további részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum
részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
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Nem

Nem

Gyorsított eljárás
Indokolás:

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.07.25.

10:00

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:

2018.07.25.

12:00

óra/perc

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

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:
1.AK az ajánlathoz kéri csatolni az M/2. pontra vonatkozó szakember Önéletrajzát, a végzettségét igazoló iratait, valamint
rendelkezésre állási nyilatkozatát, a minőségi bírálati szempont alátámasztására. 2.Az alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők/közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. AT az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7)
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bekezdése szerint is megfelelhet, ez esetben köteles az erre vonatkozó okiratot csatolni. 3.AK a Kbt. 66. § (6) bek. szerint előírja,
hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének
65%-át és nem vehető igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködő. 4. AK
alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 5.Az árazott költségvetés .xls/.xlsx formátumú (elektronikus)
verzióját is be kell nyújtani. 6.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §
szerint köteles eljárni. 7.AT a képviseleti jog alátámasztására köteles csatolni a képviselő aláírás mintáját/aláírási címpéldányát illetőleg adott esetben meghatalmazását. 8.Ajánlati árat a II.2.5. pont és a felolvasólapon megjelöltek szerint kell megadni,
illetőleg részletes tételes árazott költségvetést (nettó, ÁFA, bruttó) elektronikus (xls és pdf) benyújtásával. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az AT AKvel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben
fedezetet nyújtanak az a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti
teljesítésre. 9.AK tartalékkeretet nem határoz meg. 10.A II.2.7) pontban előírt teljesítési határidőhöz kapcsolódó véghatáridő:
2019.10.15. 11.Amennyiben AT idegen nyelvű dokumentumot csatol, úgy ennek felelős magyar fordítását is mellékelnie kell. 11.
Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó. 12.Közös ajánlattétel
esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. 13. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell AT az
MKIK-nél vezetett kivitelezői nyilvántartási számot. AK a nyilvántartást ellenőrzi. 14.AK a szerződés teljesítése érdekében nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását [Kbt. 35.§ (8) - (9) bek.] 15.A 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a
nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés teljes időtartama alatt a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan
legalább 60.000.000,- (hatvanmillió) Ft/év és 30.000.000,- (harmincmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű építés-szerelési
felelősségbiztosítást (C.A.R.) – a saját költségére – fenntartani, vagy meglévő felelősségbiztosítását ennek megfelelően
kiterjeszteni. 16.A felhívásban nem részletezett kérdésekben a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályok irányadók - így
különösen a Kbt., annak végrehajtási rendeletei, a 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 17.
FAKSZ: dr. Weisz Gyula, kozbeszerzes@top-szakerto.hu, 000940, 1055 Bp, Falk Miksa u. 4. IV/1.
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2018.07.17.

Helyesbítés
Eredeti hirdetmény adatai
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Módosítás oka:
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás
További információk

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

AQUAGAS Építő és
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 2252
Tóalmás Béke Út 34.

Tel.: +36 20/9833338
Email: puspok.zoltan@
aquagas.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

Boserép Építőipari és
Kereskedelmi Kft.

Magyarország, 5100
Jászberény Halász Utca 3/a

Tel.: +36202657842
Email: boserep.kft@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

Jászmetál 2000 Fémipari
Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft

Magyarország, 5121
Jászjákóhalma Fő Út 107

Tel.: +36202235206
Email: jaszmetal@jaszmetal.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

GEOGÉP Építőipari
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Magyarország, 5100
Jászberény Hrsz. 2413/2

Tel.: +36309386138
Email: geogep1@t-email.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

PE-DA KER Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 5135
Jászivány Kövesút Dűlő 2.

Tel.: +36304499399
Email: pedaker1234@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

