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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Egyetem tér burkolat felújítás, GödöllőKözbeszerzés 
tárgya:

Gödöllői Premontrei ApátságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000140892019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz
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77135447

Gödöllő HU120 2100

Takács Menyhért Út 1

Magyari Levente

magyari.levente@prem.hu +36 305655126

Perfekt-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság EKRSZ_
40777193

Őrbottyán 2162

Márai Sándor Utca 76.

Kalapos Attila

info@perfekt-tender.hu
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HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45221250-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő egy komplex építési beruházást kíván megvalósítani, részajánlat tételére nincs lehetőség.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

2100 Gödöllő, Egyetem tér 4953/1 és 4954/1 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:90vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Szabadidő, kultúra és vallás

Építési beruházás

Egyetem tér burkolat felújítás, Gödöllő

- 400 m útszakasz teljes körű bontása és felújítása, alépítmény csere és 2 réteg aszfalt elhelyezése - nyílt színi vízelvezetés kiépítése, 
felújítása - 400 méter járda bontás és felújítása vízelvezetéssel - a meglévő közvilágítás elbontása és új rendszer kialakítása, mérőóra 
fogadó állomás kialakításával - 17 lámpa oszlop elhelyezése A beruházás nem engedélyköteles tevékenység.

Egyetem tér burkolat felújítás, Gödöllő
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III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Szerződéskötés feltétele legalább 10 M Ft/alkalom és legalább 35 M Ft/év nagyságú építési felelősségbiztosítás megléte a KD-ban 
rögzítettek szerint. A jótállás minimális időtartama szerződéses feltételként a teljesítéstől számított 12 hónap (értékelési szempont). 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

II.2.12) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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:

70Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

- 400 m útszakasz teljes körű bontása és felújítása, alépítmény csere és 2 réteg aszfalt elhelyezése - nyílt színi vízelvezetés kiépítése, 
felújítása - 400 méter járda bontás és felújítása vízelvezetéssel - a meglévő közvilágítás elbontása és új rendszer kialakítása, mérőóra 
fogadó állomás kialakításával - 17 lámpa oszlop elhelyezése A beruházás nem engedélyköteles tevékenység.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 4953/1 és 4954/1 hrsz.

Igen

Igen

Többlet jótállás időtartama (hónap) 15

Építésvezető szakmai gyakorlati ideje (hónap) 15

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Az ajánlattétel a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. Nyertes Ajánlattevő a kivitelezés 50 és 100%-os készültsége esetén 
– teljesítés igazolás birtokában – (műszaki átadás-átvételéről készített jegyzőkönyv lezárását követően) jogosult kiállítani részszámláját
. Ajánlattevő a Kbt. 135.§ (8) bekezdésben foglaltak szerint jogosult a Szerződés hatályba lépését követően a tartalékkeret nélküli 
nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű előlegre. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra, biztosítékhoz nem kötött. A 

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

Késedelmi kötbér: A tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 1 %-ának megfelelő összeg minden 
késedelemmel érintett napra, de a maximális összege nem lehet több mint 20 naptári napi érték. Amennyiben a késedelem a 20 (húsz) 
naptári napot meghaladja, Ajánlatkérőnek a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik és további indoklás nélkül felmondhatja a 
Szerződést. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő a 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén fenntartja a jogát a szerződés 
megszüntetésére. Ebben az esetben, továbbá a szerződéstervezetben nevesített további esetekben nyertes Ajánlattevő a tartalékkeret 
és az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 20 %-ának megfelelő összeg megfizetésére köteles meghiúsulási kötbérként. 
Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a késedelmi kötbér levonásra kerül. Feltételek a szerződéstervezetben Jótállási biztosíték: a 
teljesítéstől a vállalt jótállási időszak végéig, a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 5%-a

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Figyelemmel a Kbt. 114 § (2) bekezdésében foglaltakra is, az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § (1) beekzdés g) 
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg figyelemmel a Pmt. 3. § 38. pontjában 
foglaltakra is. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, 
ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot vagy a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolást/igazolásokat - figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) 
bekezdésére is - nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a 
kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolásban/igazolásokban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4
) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint 
adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles 
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. 
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során 
következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015 (IX.) Korm. rendelet 13 §-ban foglaltakra, mely szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

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 fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
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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

(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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

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

számlák kifizetése: a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/
2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A-B. §, egyebekben a 30-31. §-a előírásai szerint történik, figyelemmel 2007. évi CXXVII.tv-ben 
foglaltakra is.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.03.04 12:00

HU

60

2019.03.04 14:00

Nem
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2019.02.13

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá
AK által közzétett űrlapok használatával. A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. AK által word formátumban 
rendelkezésre bocsátott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az AK által kért információt. Ezen
űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 2. AK - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő 
tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR 
rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül. 3. AK a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az 
ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. AK a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során 
meg kell felelni. AK az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti követelményeknek. 4. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, mely dokumentum a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. (A közbeszerzési dokumentumok részeként 
Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetések az ajánlattétel megkönnyítése érdekében képleteket 
tartalmazhatnak. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése Ajánlattevő felelőssége.) . 5. AK a Kbt. 71. § 
szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és ( 8) bekezdésében foglalt, nem 
hiánypótolható tényezőkre. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben AT a hiánypótlás során új 
gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az ajánlati felhívásban és dokumentációban szereplő 
valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. AK a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb 
hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. AK hiánypótlás során
bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis
személyük nem volt megállapítható. 6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.
rendelkezései az irányadóak. 7. AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát AK 
jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 8. A teljes eljárást megindító felhívásban és 
dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő. 9. AK a Kbt. 114. § (11) 
bekezdését nem alkalmazza. 10. AK az AT részére nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását. 11. 
Értékelés során adott pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, módszer 1.részsz (0-36 hó), 2.részsz. (0-60 hó), egyenes 
arányosítás, 3. részszempont (ajánlati ár mindösszesen nettó Ft) fordított arányosítás, 12. FAKSZ: Kalapos Attila, 00032, 
Bajnóczi Gabriella, 00054 info@perfekt-tender.hu; 1535 Bp. Pf. 904. 13. Helyszíni szemle: 2019. február 20. 10:00 óra a 
megvalósítás helyszínén. 14. A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számít. 15. Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet ír elő.




