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Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/202
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.11.09.
Iktatószám: 13101/2017
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Pápa Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

8500 Pápa, Batthyány utca - Sárkány utca;Pápa,
Borsosgyőri út;Pápa, Dózsa György utca - Gyimóti
út;Pápa, Erkel Ferenc utca - Munkás utca;Pápa,
Nagyváradi utca - Ötödik utca;Pápa, Tapolcafői út
- Kővirág utca

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.11.29.
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): www.papa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/kozbeszerzes/kozbeszerzesek-dokumentumai-2017-evben
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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.
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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 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
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Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

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

Elnevezés: Gyalogos átkelőhelyek létesítése Pápán
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:
Gyalogos átkelőhelyek létesítése az alábbi részek tekintetében:
a) Batthyány utca - Sárkány utca
b) Borsosgyőri út
c) Dózsa György utca - Gyimóti út
d) Erkel Ferenc utca - Munkás utca
e) Nagyváradi utca - Ötödik utca
f) Tapolcafői út - Kővirág utca

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
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II.2.1) Elnevezés: a) Batthyány utca - Sárkány utca
Rész száma: 1

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, Batthyány utca - Sárkány utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezett 3.00 m széles gyalogos átkelőhelyet a Batthyány u. - Somlai u. kereszteződésétől a
Sárkány u. 1. sz-ú épület felé jelöljük ki. Az útburkolatot szegélyező kiemelt szegélyt 0 cm-re le
kell futtatni, ugyanis a gyalogos átkelőhely felfestés teljes szélességében süllyesztett szegélyt
alkalamzunk. A Batthyány utca NY-i oldalán a meglévő aszfalt járdát ki kell szélesíteni a
szegélyig, a másik oldalon 2.00 m szélességben aszfalt burkolatú járdát kell építeni a meglévő
járdáig. A gyalogos átkelőhely felfestése miatt a Batthyány utca végében meglévő felállási
helyeket jelző vonalát 50 cm-rel hátrább (északi) kell felfesteni.
(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 Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt
gyakorlati időt nem számítva +36 hónap) 15
2 Jótállás plusz időtartama (előírt min. 24 hónapot nem számítva +60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 - Fenntartható közlekedés
fejlesztése Pápán

II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: b) Borsosgyőri út
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: Pápa, Borsosgyőri út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A 834 j. úton a meglévő orvosi rendelő és a posta épülete valamint a 14. sz.-ú ház között
alakítunk ki gyalogos átkelő helyet, amelynek szélessége 4.50 m. Mivel a meglévő járdák a
Borsosgyőri úttal párhuzamosan vezetnek, szükséges azokra merőleges, a gyalogos
átkelőhelyhez vezető járda szakaszok kiépítése. Ezek szélessége 1.50 m, amely az átkelés
helyénél kiszélesedik. DK-i oldalon a járda meglévő burkolatszélhez csatlakozik. ÉNY-i oldalon
a buszmegállóból kivezető út ívét korrigáljuk, és süllyesztett szegéllyel zárjuk le (magasságilag
kiemelt szegély a közlekedési szempontok miatt nem javasolt). Ezen az oldalon a meglévő kút
körül kisebb teresedést alakítunk ki (kút meghagyását a terület Önkormányzati képviselője
kérte), így megfelelő méretű helyet biztosítva a gyalogos forgalom számára. A tervezett
burkolatok a meglévő szintekhez csatlakoznak. Az ÉNY-i oldalon térkő burkolatot, a Dk-i
oldalon aszfalt burkolatot alakítunk ki.
(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 Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt
gyakorlati időt nem számítva +36 hónap) 15
2 Jótállás plusz időtartama (előírt min. 24 hónapot nem számítva +60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 70
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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: 90
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 - Fenntartható közlekedés
fejlesztése Pápán

II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: c) Dózsa György utca - Gyimóti út
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: Pápa, Dózsa György utca - Gyimóti út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezett gyalogos átkelőhely a Gyimóti utat keresztezi a 21. sz.-ú és a 26. sz.-ú épületek 
között, szélessége 4.50 m. Mivel a meglévő járdák a Gyimóti úttal párhuzamosan vezetnek, 
szükséges azokra merőleges, a gyalogos átkelőhelyhez vezető járda szakaszok kiépítése. Az új
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járdák 2.00 m-es szélességben aszfalt burkolatból kerülnek kialakításra. A Gyimóti út DK-i
oldalán a meglévő árok lefedése válik szükségessé, így a meglévő átereszt meg kell
hosszabbítani 3,70 méter hosszban. A gyalogátkelő hely elhelyezést nagyban befolyásolt a
szelvényezés szerint jobb oldalon meglévő üzlet előtt kialakított párhuzamos parkoló állások,
amelyek az elmúlt évben alakított ki az útkezelő szervezet az üzlet megfelelő megközelítése
érdekében.
(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 Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt
gyakorlati időt nem számítva +36 hónap) 15
2 Jótállás plusz időtartama (előírt min. 24 hónapot nem számítva +60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 - Fenntartható közlekedés
fejlesztése Pápán

II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: d) Erkel Ferenc utca - Munkás utca
Rész száma: 4

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: Pápa, Erkel Ferenc utca - Munkás utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

: A gyalogos átkelőhely az Erkel Ferenc utca és a Munkás utca csomópontjában kerül
kialakításra, szélessége 3,00 m, hossza 6,00 m. A csomópontban az aszfalt széleket kiemelt
szegélyekkel építjük ki, melyet a gyalogátkelőhelynél és a járdakapcsolatoknál lesüllyesztünk.
A gyalogos átkelőhelyhez járdakapcsolatot biztosítunk, melyet kerti szegéllyel határolunk. A
kiemelt szegélyeket lefuttatjuk a végeinél. A kiemelt szegély kialakítása miatt a meglévő
útcsatlakozások kismértékű bontása szükséges.
(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 Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt
gyakorlati időt nem számítva +36 hónap) 15
2 Jótállás plusz időtartama (előírt min. 24 hónapot nem számítva +60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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)
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 - Fenntartható közlekedés
fejlesztése Pápán

II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: e) Nagyváradi utca - Ötödik utca
Rész száma: 5

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: Pápa, Nagyváradi utca - Ötödik utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezett 3.00 m széles gyalogos átkelőhelyet a Nagyváradi utca északi oldalán helyezzük el. A
meglévő út burkolatszélétől 1.50 m-es mélységben a meglévő járdát kiszélesítjük 3.00 m-es
szélességre.
(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 Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt
gyakorlati időt nem számítva +36 hónap) 15
2 Jótállás plusz időtartama (előírt min. 24 hónapot nem számítva +60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(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: 90
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 - Fenntartható közlekedés
fejlesztése Pápán

II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: f) Tapolcafői út - Kővirág utca
Rész száma: 6

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: Pápa, Tapolcafői út - Kővirág utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezett gyalogos átkelőhely a Tapolcafői utat keresztezi a 2. sz.-ú és a 148. sz.-ú épületek 
között, szélessége 4.50 m. Mivel a meglévő járdák a Tapolcafői úttal párhuzamosan vezetnek, 
szükséges azokra merőleges, a gyalogos átkelőhelyhez vezető járda szakaszok kiépítése. Az új 
járdák 2.00 m-es szélességben aszfalt burkolatból kerülnek kialakításra, a felfestésnél 4.50 
m-esre szélesednek. A Tapolcafői út DNY-i oldalán a meglévő árok lefedése válik szükségessé,
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így a megmaradó árokszakaszokat áteresszel kell összekötni 4,50 méter hosszban.
(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 Az M.2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: az előírt
gyakorlati időt nem számítva +36 hónap) 15
2 Jótállás plusz időtartama (előírt min. 24 hónapot nem számítva +60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati nettó ár / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 - Fenntartható közlekedés
fejlesztése Pápán

II.2.13) További információ
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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 nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
akkor 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
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén, akkor 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
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:
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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 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 pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (gyalogos átkelőhely kivitelezése) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó
500.000,-Ft-ot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös
ajánlattevők), ha:
P.1.
adózott eredménye az elmúlt három lezárt üzleti évben legalább kettő évben negatív volt.
Ezen alkalmassági követelmény valamennyi közbeszerzési rész tekintetében irányadó.

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. 
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 és az ellenszolgáltatás összege; 
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap) 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. (Ha a nyertes közös ajánlattevőként
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teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.) 
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) és (7)
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). 
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. 
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 (műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább nettó 
500.000,-Ft értékben teljesített gyalogos átkelőhely kivitelezésére vonatkozó referenciával, 
függetlenül attól, hogy hány rész tekintetében tesz ajánlatot. 
M.2. 
nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 3. rész szerinti „MV-KÉ” szakterületi vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal, vagy jogosultság hiányában annak megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és gyakorlati idővel. A bemutatott szakemberrel valamennyi rész vonatkozásában 
meg lehet felelni, függetlenül attól, hogy ajánlattevő hány rész tekintetében tett ajánlatot. 
Ajánlattevő az alkalmasság tekintetében egy szakembert mutathat be. Az előírt végzettséggel, 
képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget Ajánlatkérő elfogadja. Az
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egyenértékűséget ajánlattevő ajánlatában köteles megadni. A kamarai/névjegyzéki szám
megadása kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben a szakember rendelkezik
nyilvántartásba vétellel. 
Ajánlatkérő a „MV-KÉ” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati
időt írja elő a szakember esetében, ezért ajánlattevőknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
sz. mellékletében előírt tapasztalattal kell bírnia. 
Ezen alkalmassági követelmény valamennyi közbeszerzési rész tekintetében irányadó.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

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 2 %-a, minden 
megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után. A 15 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.
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Jótállás: 
Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill.
elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva minimum
24 hónap jótállást köteles vállalni; melynek pontos mértéke az ajánlatában megajánlott
időtartam. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A fent meghatározott biztosítékok valamennyi
közbeszerzési rész tekintetében irányadók.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A megvalósítás pénzügyi fedezetét a "TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 - Fenntartható
közlekedés fejlesztése Pápán" címen nyert pályázat biztosítja.
Támogatás mértéke: 100 %.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetés utófinanszírozás keretében valósul meg.
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 nem jogosult.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza. A
fent rögzített feltételek valamennyi közbeszerzési rész tekintetében irányadók.
A finanszírozási, fizetési feltételekre a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai is irányadók.
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
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(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
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:
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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

Dátum: 2017/11/29 (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: 2017/11/29 (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
x A fizetés elektronikus úton történik

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

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:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
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A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

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: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül: Ajánlatkérő a pontozás során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján 
közétett (a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) 
útmutatójában foglaltakat alkalmazza. 
Az ajánlati felhívás III.1.3/M.2 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 
szakember jogosultságához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (max. 
többletidő: az előírt gyakorlati időt nem számítva +36 hónap): 
Ajánlattevő az alkalmassági feltételként meghatározott, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete 3. rész szerinti gyakorlati időn felül (tehát azt nem számítva) maximum +36 hónap 
szakmai többlettapasztalatra tehet ajánlatot. Ajánlattevők ajánlatukban kizárólag egész számú 
hónapot ajánlhatnak meg. 
Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10. 
Azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 
(alkalmassági feltételt jelentő 36 hónapon felüli 0 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során 
adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0), a legkedvezőbb szintű értéket elérő
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ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10) 
kapnak. Amennyiben a legkedvezőbb szintű értéket tartalmazó ajánlatok elérik, vagy meghaladják a 
maximálisan megajánlható 36 hónapot, úgy azok 36 hónapként kerülnek értékelésre és egyaránt az 
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10) kapják. 
Az alkalmasság körében csak egy szakembert lehet bemutatni. Amennyiben Ajánlatkérő több 
szakembert mutat be, úgy ajánlatában meg kell jelölnie, hogy a bírálati szempontok tekintetében 
melyik szakember kerüljön értékelésre. 
A meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás a két 
szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az alábbi képlet 
alkalmazásával: 
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + 
Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Jótállás időtartama: 
Ajánlattevő a minimumként meghatározott 24 hónapos jótálláson felül (tehát azt nem számítva) 
maximum +60 hónap plusz jótállási időtartamra tehet ajánlatot. Ajánlattevők ajánlatukban kizárólag 
egész számú hónapot ajánlhatnak meg. 
Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10. 
Azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 
(minimumként meghatározott 24 hónapon felüli 0 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során 
adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0), a legkedvezőbb szintű értéket elérő 
ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10) 
kapnak. Amennyiben a legkedvezőbb szintű értéket tartalmazó ajánlatok elérik, vagy meghaladják a 
maximálisan megajánlható 60 hónapot, úgy azok 60 hónapként kerülnek értékelésre és egyaránt az 
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10) kapják. 
A meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás a két 
szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az alábbi képlet 
alkalmazásával: 
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + 
Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlati nettó ár: 
Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10. 
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: 
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P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra. 
A pontozás az alábbiak szerint történik: 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)
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: „Gyalogos 
átkelőhelyek létesítése Pápán - 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.
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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 
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. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, a nyilatkozatot nemleges tartalommal szükséges benyújtani. 
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. és 
M.2. 
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. 



24

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 2.000.000,-Ft/kár és 10.000.000,-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
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 alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
19. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart. 
20. A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai
(helyi) idő szerint értendő. 
21. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
mindenkor hatályos Kbt. rendelkezései irányadóak. 
22. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Horváth András (lajstromszám: 00993)

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/11/09 (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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