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Felhívás
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU331NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

„Külterületi utak burkolat felújítása Fülöpszállás és Szabadszállás 
településeken Fülöpszállás konzorciumvezetésével a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú pályázat keretében”

Közbeszerzés 
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján nem teszi lehetővé a részajánlat tételt 
tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

A szakasz kezdőpontja (0+000 km) a 0115 hrsz. és a 0134 hrsz. csatlakozásánál, végszelvénye a 
0519 hrsz. terület határánál az 5214 sz. út 22+225 km burkolat szélénél a 3+785 km-ben található.

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:3Időtartam 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:

45233220-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

„Külterületi utak burkolat felújítása Fülöpszállás és Szabadszállás településeken Fülöpszállás 
konzorciumvezetésével a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében”

„Külterületi utak burkolat felújítása Fülöpszállás és Szabadszállás településeken Fülöpszállás konzorciumvezetésével a VP-6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében” Nyertes ajánlattevő feladata külterületi utak burkolat felújítása Fülöpszállás és 
Szabadszállás településeken. Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ban 
rögzített feltétel fennállása alapján, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) 
igénybevételével jelen ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: Felhívás) megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával.

Fülöpszállás és Szabadszállás külterületi utak VP
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701. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

103. részszempont: a vállalkozó által, a 
jótállás ideje alatt, a jótállás körébe eső 
hibákra vállalt megkezdési határidő (
naptári nap)

202. részszempont: környezetvédelmi 
szempontok érvényesülése (db)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

„Külterületi utak burkolat felújítása Fülöpszállás és Szabadszállás településeken Fülöpszállás konzorciumvezetésével a VP-6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében” Nyertes ajánlattevő feladata külterületi utak burkolat felújítása Fülöpszállás és 
Szabadszállás településeken. CPV: 45000000-7 Építési munkák. 45233142-6 Közútjavítás. 45233220-7 Közút burkolása. Jelenlegi
állapot A tervezett szakasz kezdőpontja (0+000 km) a 0115 hrsz. és a 0134 hrsz. csatlakozásánál, végszelvénye a 0519 hrsz. 
terület határánál az 5214 sz. út 22+225 km burkolat szélénél a 3+785 km-ben található. A helyszíni felmérés alapján 2,77 - 3,56 
méteres a burkolat szélessége, mindkét oldalán minimum 1,0 m-es szélességű földpadkával és részben meglévő 
szikkasztóárokkal. A makadám rendszerű pályaszerkezeten zömmel a kopóréteg elöregedése tapasztalható. Összerepedezett a 
felülete és kikátyúsodott. Magas az útpadka, ezért nem tud lefolyni a burkolatról a csapadékvíz és ez még rásegített a burkolat 
tönkremenetelére. Az útszakasz jellemző forgalmát főként a helyi lakosok járművei, illetve a mezőgazdasági járművek adja. 
Kiindulási adatok A tervezési szakasz hossza 3,795 km. A burkolat szélessége 2,77 - 3,56 m. A meglévő burkolat pályaszerkezete:
- 4-5 cm hengerelt aszfaltburkolat - 20 cm szórt alap Tervezési alapadatok Az út tervezési alap adatai (e-UT 03.01.13 "
Mezőgazdasági utak tervezési előírásai" útügyi műszaki előírás 2.1. táblázat alapján): Tervezési osztály: Gazdasági út (3.1.1. 
Mezőgazdasági bekötő út) Akadályoztatás: S Tervezési sebesség: 30 km/h Forgalmi sávok száma: 1 Forgalmi sáv szélessége: 3,0 
m Padka szélesség: 1,0 m. Tervezett beavatkozás A tervezést megelőzően részletes burkolatállapot felvétel készült. A tervezési 
szakasz pályaszerkezete a helyszíni felmérés alapján: szórt alap és hengerelt aszfalt kopóréteg. A teljes útszakaszra jellemző, 
hogy a kb. 20 éves, összesen 4-5 cm vastag aszfaltréteg összetöredezett, elkopott, és a szórt alapot képező zúzalékszemcsék már 
a burkolatfelületre kerültek. Remix technológia + felületi bevonat: A teljes pályaszerkezetet felmarják, újra keverik és 
visszaépítik a földműre burkolatalapnak. Ezáltal egy homogén jó teherbíró alapréteg jön létre, melyre ráépíthető a kopóréteg. A 
remix technológiával homogén jó teherbíró alapréteg jön létre, melyre biztonsággal ráépíthető a felületi bevonat és 
biztosítottnak látjuk a burkolat tartósságát. Lokális padkafeltöltődés Szinte a teljes tervezési szakasz mindkét oldalán magas az 
útpadka, a karbantartás hiánya miatt. A mezőgazdasági területekről feljáró gépek és gépjárművek felhordják a burkolatra a "
sarat" és ez az útpadkát feltölti. A magas padkát le kell vágni és el kell szállítani a leszedett padka anyagot. A környező földutak 
javítására felhasználható. Az építési munkák pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció 
mellékletét képező műszaki leírás és tételes árazatlan költségvetés határozza meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a Kr. 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben 
egyenértékű terméket elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233220-7

45233142-6

A szakasz kezdőpontja (0+000 km) a 0115 hrsz. és a 0134 hrsz. csatlakozásánál, végszelvénye a 
0519 hrsz. terület határánál az 5214 sz. út 22+225 km burkolat szélénél a 3+785 km-ben található.

Igen

Igen

Nem

Igen
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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

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem
a közös ajánlattevők esetében. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 0-10. 1. részszempont: fordított arányosság, 2. részszempont: egyenes arányosság, 3. részszempont: fordított 
arányosság.

II.2.13) További információ:

VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

3

Nem

Nem

Nem

Igen

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) vagy q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az EKRr 12. § (2) bekezdés 
alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet 
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. 
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a 
bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési 
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
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IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlattevő 3 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult, mértéke: a nettó vállalkozó díj 25%-a +ÁFA. Kifizetésre a Kbt. 135. § (1
)-(3), (5)-(6) bekezdései és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadó, az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rend. 32/A. § és a 32/B. § rendelkezései az alkalmazandóak. Ajánlatkérő biztosít előleget a Kbt. 135. § (8) bek. alapján, a szerződésben 
foglalt teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő mértékben, előlegbekérő dokumentum alapján, a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30.
§ (2) bek. szerint. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Részletek: a szerződéstervezet 5. pontjában. Finanszírozás formája: 
utófinanszírozás. Támogatás intenzitása: 90% VP+10% hazai forrás. Az ellenszolgáltatás összegének 90 %-a a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 
projektből kerül finanszírozásra. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

Késedelmi kötbér: mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap. Ha az összege eléri vagy meghaladja a 
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10 %-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 10 naptári napot eléri, vagy meghaladja, 
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani és meghiúsulási kötbért követelni. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a teljes nettó 
szerződéses összeg 3%-a/alkalom. Ha a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja a teljes nettó szerződéses 
összeg 15%-át, azaz a hibás teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a 
szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni. Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződéses nettó ellenérték 20%-a. Jótállás
: Ajánlattevő köteles az építési beruházásra 60 hónap időtartamú jótállást vállalni. Karakterkorlát miatt a szerződés biztosítékai 
részletesen a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 13. pontjában van feltüntetve.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

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]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Kr. 17. § (1) bekezdés szerint nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn 
nem állásáról. Az ajánlattevő az alvállalkozó vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlattevő 
ajánlatában köteles csatolni a Kr. 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e 
nevezni. - Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor ajánlatában csatolja nyilatkozatát a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatásáról - Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - Ha a gazdásági szereplő nem tudja a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni A tényleges tulajdonosra vonatkozóan további információk: közbeszerzési dokumentumok 7.2. pont. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra 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. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
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Az ajánlati biztosíték mértéke:

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)60vagy 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

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.08.21. 12:00

HU

2018.08.21. 14:00

Nem
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2018.08.10.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező 
dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell 
elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban 
is, figyelemmel az EKRr 5. § (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (
dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni 
az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett 
nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelményekre az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdése vonatkozására. 2. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az 
ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a 
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e 
vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 3. Az ajánlatnak a 
Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
adatokat, Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés). 4. 
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; 2. 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; 3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 
ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó -
elektronikus űrlapként létrehoz - nemleges nyilatkozatot. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 6. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (3) bekezdésére. 7. 
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az 
ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezését. 8. 
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 20.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű építési 
tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján a szerződés 
teljesítésére sajátos környezetvédelmi feltételeket határozott meg, részletek: szerződéstervezet 13. pont. 10. Felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Simon Krisztián, lajstromszám: 00059.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:




