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Pápa, belterületi utak felújítása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/127
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.07.25.
Iktatószám: 9640/2017
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Pápa Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

8500 Pápa, Korona utca Rozmaring utca és Vásár
utca közötti szakasza;8500 Pápa, Vásár utca (Celli
út és Török Bálint utca közötti szakasz);8500 Pápa,
Török Bálint utca (Vásár utca és Szent István út
közötti szakasz);8500 Pápa, Várkert utca

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16668
Postai cím: Fő utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár István
Telefon: +36 89515084
E-mail: molnar.istvan@papa.hu
Fax: +36 89515083
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.papa.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen:
http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/kozbeszerzes/kozbeszerzesek-dokumentumai-2017-evben
 (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 12.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth András
Telefon: +36 89515091
E-mail: h.andris@papa.hu
Fax: +36 89515036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 12.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
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Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth András
Telefon: +36 89515091
E-mail: h.andris@papa.hu
Fax: +36 89515036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
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Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Pápa, belterületi utak felújítása
Hivatkozási szám:

II.1.2)
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pápa, belterületi utcák felújítása
a) Korona utca felújítása (Rozmaring utca és Vásár utca közötti szakasz)
b) Vásár utca felújítása (Celli út és Török Bálint utca közötti szakasz), ideértve a Török Bálinti
körforgalmi csomópont Vásár utcai ki- és behajtó ágak által érintett víz gerincvezeték
beszakadása által okozott károk helyreállítását (VisMaior)
c) Török Bálint utca felújítása (Vásár utca és Szent István út közötti szakasz)
d) Várkert utca felújítása

II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: a) Korona utca felújítása
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Korona utca Rozmaring utca és Vásár utca
közötti szakasza

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyszínrajzi kialakítást a Részletes útépítési helyszínrajz mutatja be.
A tervezési feladat a burkolat megerősítése, jellemzően a kétoldali szegély cseréje, a meglévő
buszmegállók pályaszerkezetének és szegélyének átépítése, valamint a jelölt helyeken a
burkolat teljes pályaszerkezet-cseréje.
A meglévő párhuzamos parkolók, valamint a kapubehajtók egy rétegben felújítandók.
A párhuzamos járdák és kapubehajtók csatlakozásánál szegélysüllyesztés szükséges.
A gyalogátkelőhelyek esetén (Rozmaring utca, Gyurácz Ferenc utca és Egressy Béni utca) taktilis
kövek építését terveztük.
A tervezési szakasz hossza 547,76 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként
meghatározott 60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 60
hónapot nem számítva +120 hónap) 25
2 Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 50

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: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

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

Opciók nem
Opciók leírása:

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

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

II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: b) Vásár utca felújítása
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Vásár utca (Celli út és Török Bálint utca közötti
szakasz)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyszínrajzi kialakítást a Részletes útépítési helyszínrajz mutatja be.
A tervezési feladat a burkolat megerősítése, a kétoldali szegély cseréje, a meglévő
buszmegállók
pályaszerkezetének és szegélyének átépítése.
A meglévő aszfalt felületek, valamint a kapubehajtók egy rétegben felújítandók.
A tervezési szakasz hossza 268,32 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként
meghatározott 60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 60
hónapot nem számítva +120 hónap) 25
2 Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 50

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
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összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

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

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

II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: c) Török Bálint utca felújítása
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Török Bálint utca (Vásár utca és Szent István út
közötti szakasz)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Török Bálint utca helyszínrajzi kialakítása nem változik, ívekre, ívkorrekciókra nincs szükség.
A felújítás során az út magassági vonalvezetése alapjaiban nem változik a beépített környezet
miatt. Az útpálya hossz-esése 0,85-2,12 % között változik, a burkolat széleknél figyelembe véve
a min. 0,5% értéket.
A tervezési hossz 307,15 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként
meghatározott 60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 60
hónapot nem számítva +120 hónap) 25
2 Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 50

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: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

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

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

II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: d) Várkert utca felújítása
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Várkert utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Várkert utca helyszínrajzi kialakítása nem változik, ívekre, ívkorrekciókra nincs szükség. A
felújítás során az út magassági vonalvezetése alapjaiban nem változik a beépített környezet
miatt. Az útpálya hossz-esése 0,03-1,04 % között változik.
A tervezési hossz 768,39 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági feltételként
meghatározott 60 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 60
hónapot nem számítva +120 hónap) 25
2 Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 50

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: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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 jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. 
17. § (1) bek. szerint 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 
a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) 
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 
következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok 
hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
A Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint a nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti 
kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, 
illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 
ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni; 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30) Korm. rend. 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
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kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. 
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő a 321/2015 (X.30) Korm. rend.17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három (3) lezárt üzleti évre
vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak (elsősorban a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény) megfelelően összeállított éves beszámolójáról. Amennyiben az ajánlatkérő
által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy annak csatolása
az ajánlatban nem szükséges.
Jelen alkalmassági feltételek tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése
megfelelően alkalmazandó.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11)
bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében
foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy
az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a kért irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 50 000
000,-Ft-ot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös
ajánlattevők), ha:
P.1.
adózott eredménye az elmúlt három lezárt üzleti év valamelyikében negatív volt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. 
A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján 
ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt (5) év közbeszerzés 
tárgya szerinti legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ra és a 22. § (3) bekezdésére tekintettel ennek 
vonatkozásában benyújtandó a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
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A referenciára vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 22. § (3) bek. alapján tartalmaznia kell: 
- az építési beruházás tárgyát; 
- az ellenszolgáltatás nettó összegét; 
- a teljesítés időpontját és helyét; 
- a szerződést kötő fél megnevezését, a referenciaszemély megnevezését, elérhetőségét, 
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
- amennyiben a teljesítést ajánlattevő konzorcium vagy projekttársaság tagjaként végezte, azt, 
hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő a vizsgált 
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi 
figyelembe. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) 
bekezdése szerint felelhetnek meg. 
M.2. 
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. 
Az ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében csatolni kell: 
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot 
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésének, képzettségének és szakmai 
tapasztalatuk ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzukat, melynek tartalmaznia kell a 
képzettség/végzettség és a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából releváns időszak 
kezdetének és időtartamának megjelölését. 
- képzettséget igazoló okmányukat (egyszerű másolatban). 
M/3.1. 
Az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai 
szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítvány 
másolatát kell csatolni, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékai 
csatolását. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének f) pontja) 
M.3.2. 
Bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű érvényes 
minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentumot kell benyújtani. 
Az ajánlatkérő egyéb bizonyíték (egyenértékű dokumentum) körében elfogadja a 
környezetvédelmi rendszerrel, a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban az ajánlattevő 
működésére vonatkozóan készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk 
cégszerűen aláírt másolatát. 
M.4. 
Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) 
bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely 
szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. 
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak 
szerint történik: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. számú rendelet 21. § (2) bekezdése h) 
pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, 
valamint műszaki felszereltség leírását. (eszköz-nyilvántartási lap, forgalmi engedély, tulajdoni 
lap, (elő)bérleti szerződés, és minden más olyan irat, melyből a követelménynek való
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megfelelés megállapítható). 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bek. alapján Építési beruházás közbeszerzése esetén,
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített,
21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a 21. § (2)
bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:
M.1.
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hatvan (60)
hónap alatt szerződésszerűen teljesített összesen 50 000 000,- Ft értékű (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítés
vagy útfelújítás tárgyú referenciával.

M.2.
nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki
legalább öt (5) éves útépítésben, vagy útfelújításban szerzett építésvezetői
tapasztalattal/gyakorlattal és közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) felelős műszaki
vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M.3.1.
nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001 szerinti, a közbeszerzés tárgyára is kiterjedő
környezetvédelmi vezetési rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 24.§ (4) bekezdése
szerint az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvánnyal.
M.3.2.
nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes, a közbeszerzés tárgyára is
kiterjedő ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerrel, vagy a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése szerint az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, ha a szóban forgó gazdasági
szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az
előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak
M.4.
ha nem rendelkezik:
• minimum 130 t/h kapacitású működő aszfaltkeverőgéppel
• 2 db minimum 3,0 m terítőszélességű finisher-rel
• 1 db 10,0 t tömegű gumikerekes hengerrel
• 2 db 9,0 t tömegű acélpalástú hengerrel
• 1 db minimum 600 t/nap kapacitású mobil törőgéppel
• 1 db mobil nehéz osztályozógéppel
• 1 db minimum 2 m3 kanál térfogatú forgó-kotró géppel
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték:
Nyertes ajánlattevő köteles a jótállási kötelezettségekből eredő megrendelői igények
teljesítésének biztosítására a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő jótállási biztosíték
szolgáltatására. Ezen kötelezettség teljesítésének időpontja a jótállási kötelezettség kezdő
időpontja (sikeres átadás-átvétel napja). A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség
kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint
nyújtható:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával), vagy
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-
kötelezvénnyel.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 134. § (4) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével; egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a
közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
Késedelmi kötbér:
Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a
szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi
kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás nyertes ajánlattevő
ajánlatában megajánlott értéke, minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után.
A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól
elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesítése meghiúsul,
köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20
%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.
Jótállás:
Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill.
elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva jótállást
köteles vállalni; melynek mértéke: 12 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő az egyes települési
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önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításáról szóló
1818/2016. (XII.22.) Kormány határozat alapján, kormányzati támogatásból biztosítja. 
Támogatás mértéke: 100 %. 
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
Az ellenérték teljesítésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés
ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő által
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással kerül sor, figyelemmel az
adózás rendjéről szóló Art. 36/A. §-a és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. §-aira is. 
A szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó részére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől
eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésére figyelemmel a építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint kerül kifizetésre az
ellenszolgáltatás. 
Vállalkozó előlegre a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint jogosult. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy építési beruházások, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése
alapján az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, illetve a
szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,
mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

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

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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 vagy részvételi határidő
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Dátum: 2017/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Pápai Városfejlesztő Társaság
Kft.
8500 Pápa, Fő u. 12.
II. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása
vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3)
bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az egyes
települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat
átcsoportosításáról szóló 1818/2016. (XII.22.) Kormány határozat alapján megkötendő
támogatási szerződés aláírásának meghiúsulása.

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
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VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja

Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül: Az ajánlati felhívás III.1.3/M.2 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember alkalmassági feltételként meghatározott 60 hónapon felüli szakmai 
többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt 60 hónapot nem számítva +120 hónap): 
A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása egyenes arányosítással 
történik: 
Ajánlattevő az alkalmassági feltételként meghatározott 60 hónapon felül (tehát azt nem számítva) 
maximum 120 hónap szakmai többlettapasztalatra tehet ajánlatot. A 120 hónap feletti szakmai 
többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 
120 hónap tapasztalatként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű szakmai 
többlettapasztalatot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat 
pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével, az alábbi képlet alkalmazásával 
kerül meghatározásra: 
P = (A vizsgált / A legjobb) X (P max - P min) + P min 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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Késedelmi kötbér mértéke: 
A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása egyenes arányosítással
történik: 
Ajánlattevő minimum 0,5%/naptári nap és maximum 2%/naptári nap késedelmi kötbérre tehet
ajánlatot. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni. A 0,5%/naptári
nap késedelmi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2%/naptári nap
feletti késedelmi kötbért tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő
egyöntetűen 2%/naptári nap késedelmi kötbérként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű
késedelmi kötbért tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat
pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével, az alábbi képlet alkalmazásával
kerül meghatározásra: 
P = (A vizsgált / A legjobb) X (P max - P min) + P min 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ajánlati nettó ár: 
A maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása fordított arányosítással
történik: 
A legalacsonyabb mértékű ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális 10
pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás módszerével, az alábbi
képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: 
P = (A legjobb / A vizsgált) X (P max - P min) + P min 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra. 
A pontozás az alábbiak szerint történik: az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1, felső határa 10, valamennyi szempont
esetén. Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontokra adható pontszámokat kettő tizedesjegyig
határozza meg, a kerekítés matematikai szabályai szerint (pl. ha egy értékelési szempontra 9,28435
pont adható, az Ajánlatkérő 9,28 pontnak határozza meg). 
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
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Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét
az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlattevőnek a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie és benyújtania az ajánlatát. 
2. Az ajánlatot egy eredeti példányban kell benyújtani, cégszerűen aláírva. Az ajánlat minden 
tartalommal rendelkező oldalát sorszámozással, kell ellátni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket 
kell csatolni. Kérjük az ajánlat lapozható módon történő összefűzését. Kérjük, szíveskedjenek az 
ajánlatot CD mellékletben is csatolni (a CD-re a már kész, aláírt ajánlat szkennelt képét 
legyenek szívesek másolni). Szíveskedjenek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a CD-n 
benyújtott ajánlat megegyezik a papír alapon benyújtott ajánlattal. Amennyiben a papír alapú 
és elektronikus példány között mégis eltérés van, abban az esetben az eredeti, papír alapú 
példány tekintendő irányadónak. 
3. A dokumentumokat zárt borítékban kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon a következő feliratot kell szerepeltetni: „Pápa, 
belterületi utak felújítása - Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”. A postán 
feladott jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 
4. Az ajánlat munkanapokon 09:00-15:00 óráig, pénteki munkanapon 12:00 óráig, az ajánlattételi 
határidő lejártának napján 14:00 óráig nyújtható be. Ajánlat elektronikus úton nem nyújtható 
be. 
5. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy kizárólag az az ajánlat kerül 
felbontásra, amely határidőben ajánlattevő címzettjéhez érkezett, illetőleg ajánlatkérő 
címzettjénél találhatók. Az ajánlati küldemény bármilyen késedelméért, elirányításáért, 
késedelmes postázásáért és egyéb itt nem megjelölt okból történő késedelmes érkezésért 
ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal. 
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
eljárás eredményétől függetlenül ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem 
tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 
7. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlati felhívás ettől eltérően rendelkezik. 
8. Csatolni kell: 
a) az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
b) az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot). 
c) az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontok szerinti nyilatkozatát az alvállalkozók 
igénybevételét illetően. (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot) 
d) az ajánlattevő Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozatát a jótállási biztosíték határidőben 
történő rendelkezésre bocsátása tekintetében. 
e) az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. Amennyiben az 
ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az
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ajánlat aláírására vonatkozó a cégjegyzésre jogosult képviselő általi meghatalmazásnak az 
eredeti példányát is szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 
9. Ajánlatkérő árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevő rendelkezésére, és ezt kéri az 
ajánlat részeként tételesen beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. A dokumentáció 
mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, 
az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „0”, vagy 
negatív értéket tartalmazó költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési sorok - 
amennyiben a hiánypótlás után sem felel 
meg ennek az árazott költségvetés - az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. A beárazott 
költségvetést Ajánlatkérő nyomtatva, aláírva, valamint xlsx file-ban mentve, digitálisan rögzítve 
is kéri beadni az ajánlatban. Eltérés esetén a nyomtatott változat az irányadó. 
10. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló 
megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés 
teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak és meg kell jelölni a képviseletükre jogosult 
tagjukat. Egy dokumentáció átvétele elegendő. 
11. Alkalmassági követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1., M.1., M.2., 
M.3.1., M.3.2. és M.4. 
12. A közbeszerzési dokumentumok emailben is igényelhetőek a h.andris@papa.hu címen. Az 
eljárás iránti érdeklődésben a gazdasági szereplő köteles megadni a nevét, székhelyét és azt az 
elektronikus levélcímet vagy fax számát, amin az eljárással kapcsolatos kommunikációt 
folytatja. Az érdeklődés jelzésére a Kbt. 41. §-a irányadó. 
13. A Közbeszerzési Dokumentumok átvételének visszaigazolása az eljárásban való részvétel 
feltétele. Az átvételt az ajánlattevőnek az Iratminták között megtalálható visszaigazoló adatlap 
kitöltött és cégszerűen aláírt változatának ajánlatkérő részére történő megküldésével kell 
igazolnia. 
14. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervező és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint az ajánlat-tevőként szerződő 
fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 
megrendelő által jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősség-biztosításra. 
Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. A felelősségbiztosítás mértéke, 
terjedelme: legalább 20.000.000,-Ft/kár és 100.000.000,-Ft/év mértékű. 
15. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő 
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére. 
16. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot 
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő 
lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 
17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésére, amely a 
következőt tartalmazza: 
„(1) Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg
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szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi
adó nélkül számított ellenértékéből. 
(5) Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.” 
18. Ajánlatkérő az 1. bírálati szempont (szakember) esetén gyakorlati idő alatt a 266/2016
(VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 3. rész szerinti „MV-KÉ” szakterülethez tartozó gyakorlati
időt érti. 
19. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart. 
21. A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai
(helyi) idő szerint értendő. 
22. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
mindenkor hatályos Kbt. rendelkezései irányadóak. 
23. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Horváth András (lajstromszám: 00993)

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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