AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Jászszentandrás útépítés és felújítás
Jászszentandrás Község Önkormányzata
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail);
Jászszentandrás Község Önkormányzata
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Tel: +36 57/446-006
Fax: +36 57/446-002
E-mail: jegyzo@jaszszentandras.hu

A közbeszerzési eljárás fajtája és jogcíme:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik
rész 115. §-a szerinti eljárás, a Kbt. nyílt eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.
§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.
Az eljárás alkalmazásának indoklása: Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a
nettó 300.000.000,- Ft-ot.

Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a felhívás megküldésének napján a
Kbt. 57. § rendelkezéseinek megfelelően ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokat a www.jaszszentandras.hu weboldalon korlátlanul és teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el
kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező
regisztrációs lap kitöltésével és annak az ajánlatkérő részére – a 57/446-002 telefax számra, vagy a
jegyzo@jaszszentandras.hu email címre – történő haladéktalan visszaküldésével kell nyilatkozni,
igazolni a dokumentáció kézhezvételét.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Homokos utca (183,36 m x 3,5 m):
Földkiemelés 245,7 m3
Pályaszerkezet építés homokos kavics ágyazat építése 10 cm vastagságban (84,7 m3), FZKA útalap
építés 25 cm vastagságban (202,6 m3), AC 11 aszfalt kötő réteg építése 5 cm vastagságban (35,9
m3), AC 11 aszfalt kopó réteg építése 4 cm vastagságban (28 m3)
Nemesített padka építése egy oldalon 1,0 m szélességben 15 cm vastagságban (183,36 m2)
Járható folyóka építése (160 fm)

Ankafedlapszintreemelés (4 db)
Végleges forgalomtechnika kialakítása (2 db jelzőtábla)
Szőlős utca (200,67 m x 3,5 m):
Földkiemelés 264,6 m3
Pályaszerkezet építés homokos kavics ágyazat építése 10 cm vastagságban (90,0 m3), FZKA útalap
építés 25 cm vastagságban (214,9 m3), AC 11 aszfalt kötő réteg építése 5 cm vastagságban (38,0
m3), AC 11 aszfalt kopó réteg építése 4 cm vastagságban (29,6 m3)
Nemesített padka építése mindkét oldalon 0,5 m szélességben 15 cm vastagságban (200,7 m2)
Új földárok építése egy oldalon (200,7 fm)
Aknafedlapszintreemelés( 1 db)
Végleges forgalomtechnika kialakítása (3 db jelzőtábla)
Rákóczi út felújítása ( 740,0 m x 4,0 m):
Megrongálódott felület kátyúzása AC 11 aszfalttal (20 tonna)
AC 11 aszfalt kopó réteg építése 4+2 cm vastagságban (172,8 m3)
Nemesített padka építése mindkét oldalon 1,0 m szélességben (1 480 m2)
Járda felújítások:
Rózsa út (Jókai úttól kifelé): 398,2 fm
Aba-Novák út: 132 fm
Aszfaltozás előtti felülettisztítás, bitumenemulziós kellősítés, AC 8 aszfalt kopó réteg építése 4 cm
vastagságban.
A részletes feladatokat és mennyiségeket a kiadott költségvetés tartalmazza.
A rendelkezésre álló tervek Jászszentandrás Község Önkormányzatában megtekinthetőek az
ajánlattételi határidő napjáig. Hétfőtől-csütörtökig 9-00 és 16-00 között, pénteken 9-00 és 12-00
között.
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Jászszentandrás útépítés és felújítás
A teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap
Előteljesítés megengedett.
A teljesítés helye:Jászszentandrás Község Önkormányzatának belterülete
, NUTS-kód: HU322

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a vonatkozó jogszabályokra hivatkozással:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő 1 db rész- és 1 db végszámlát
nyújthat be. Az első részszámla kibocsátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %át elérő megvalósult teljesítést követően van lehetőség. Ajánlatkérő az általa igazolt
teljesítés alapján, a nyertes ajánlattevő által kiállított számlák ellenértékét a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2)
bekezdésekben foglaltak szerint - 30 napon belül - átutalással egyenlíti ki.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe
- a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésétől eltérően - az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a
Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik.
A számlák benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában, továbbá a Kbt.
136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak
a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A részletes szabályozást a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlattétel lehetőségének kizárása:
Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét, valamint a
részajánlat tétel lehetőségét.
Indokolás: Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta,hogy jelen
közbeszerzési eljárás tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszike a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a
rész-ajánlattétel objektíve ugyan lehetséges lenne, de a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok
volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése,
továbbá a nyertes ajánlattevőt terhelő egyéb járulékos költségek (állapot-felvételi dokumentáció
készítése, le- és felvonulási költségek, telephely kialakítása, fenntartása, energia ellátás biztosítása,
ideiglenes forgalomtechnikai költségek, minőségvizsgálatok, megvalósulási dokumentáció készítése –
figyelembe véve az ajánlatkérő gazdasági,műszaki és minőségi elvárásait – annak lehetővé tétele
ésszerűtlen döntés lenne. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő
ajánlattétel lehetőségét.
Az ajánlatok értékelési szempontja:Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontja alapján a „legjobb ár-érték arány”.

Értékelési rész-szempontok:
Rész-szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó HUF) 50
2. Jótállás vállalt időtartama (hónap) 40
3. Késedelmi kötbér késedelmes naptári naponként (nettó ajánlati ár %-ában kifejezve) 10
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-100
A módszer mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontok
esetében alkalmazott értékelési módszer részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontokkal összefüggő
ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza, hogy a - 2. értékelési szempont (jótállás vállalt
időtartama) esetében: az ajánlattevőnek jótállási időtartamra minimum 24 hónapot kell megajánlania.

Amennyiben az ajánlatban a vállalt jótállási időtartam nem éri el a 24 hónapot, abban az esetben az
ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
Amennyiben az ajánlatban vállalt jótállási időtartam 48 hónap vagy azt meghaladó időtartamú, az
ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot ad.
- 3. értékelési részszempont (késedelmi kötbér) esetében: ajánlattevőnek késedelmi kötbérként
minimum a nettó ajánlati ár 0,2 %/késedelmes naptári napot kell megajánlania, az ettől alacsonyabb
vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek
nyilvánítja. A nettó ajánlati ár 1 %/késedelmes naptári nap feletti vállalásra, vagy ezt meghaladó
összegű vállalásra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot adja.

A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 7.
§ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró
okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság,hatóságok bocsátják
ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okra vonatkozóan a
letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy
igazolást. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.A kizáró okok
hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) egyszerű nyilatkozat
vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§(2)-(3)
bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §
(4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése
szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó

egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. A kizáró okok tekintetében benyújtott
nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. A kizáró okok
fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is
benyújthatók. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
Ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben
valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldését
követő keltezésűnek kell lenniük.
Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.

Az ajánlattételi határidő: 2017. április 06. 10.00 óra
Az ajánlat benyújtásának címe:
Jászszentandrás Község Önkormányzata
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Az ajánlattétel nyelve: magyar
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.
Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott
iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az
ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az
ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen
nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a
fordítást vizsgálja.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásának helye:
Jászszentandrás Község Önkormányzata
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Az ajánlatok felbontásának ideje:
2017. április 06. 10.00 óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap

Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem köti ki ajánlati biztosíték alkalmazását.
Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap
után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10 %-a.
Késedelmi kötbérterhes határidő a teljesítésre meghatározott véghatáridő.
Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden hibás teljesítéssel érintett
naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10 %-a. A kötbér
vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj.
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 10 %-a.
Jótállás: az ajánlattevő a létesítmény átadás-átvételétől számított 36 hónap jótállás vállalására
köteles a létesítmény egészére vonatkozóan.
Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez.
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok:
A közbeszerzés nem kerül finanszírozásra az Európai Unióból származó forrásból.

Egyéb információk:
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt 71. §-a szerint biztosítja. Azajánlatkérő a Kbt. 71. § (6)
bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, 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.
Az ajánlatokat egy papír alapú példányban roncsolásmentesen nem megbontható kötésben, írásban és
zártan, a Jászszentandrás Község Önkormányzata (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.) címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását egy
példányban, *.pdf formátumban beszkennelve. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlatban
foglaltak az irányadóak. A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi
határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A
postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak,
ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül.

A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

c)
a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy „Ajánlat – „Jászszentandrás
útépítés és felújítás”
Az ettől eltérő módon benyújtott ajánlat idő előtti felbontásának kockázata és következményei az
ajánlattevőt terhelik.
Azt ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
Az ajánlat részeként a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen
fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által tett
– az ajánlat részét képező – nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazott által)
aláírva kell csatolni az ajánlathoz.
Az ajánlatkérő a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok
(cégkivonat) alapján ellenőrzi a cégszerűséget és a képviseleti jogosultságot az ajánlattevő, továbbá
a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében. Amennyiben az ajánlattevő, továbbá az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégkivonata nem ismerhető meg a
céginformációs szolgálat honlapján, úgy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.
Az ajánlattevő, továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatban szereplő
nyilatkozatokat aláíró személy(ek) képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak
tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy meghatalmazott általi aláírás esetén a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában a
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, azaz megtiltja a nyertes
ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(5)
bekezdésében, ill. a 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. A kiegészítő tájékoztatás
megadása a Kbt. 56. §-ában leírtak szerint faxon és/vagy elektronikus formában történik.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatok elkészítését megelőzően a helyszín
megtekintésére helyszíni bejárást nem szervez, az építés helyszíne önállóan bejárható.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek – legkésőbb a szerződés általa történő aláírásának
időpontjában – igazolnia kell, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatra
vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett felelősségbiztosítással a műszaki-átadás átvétel
időpontjáig terjedő időtartamra szóló, összesen legalább 30 millió forint/év és 10 millió
Ft/káresemény építőipari kivitelezési és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó
felelősségbiztosítással.
Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplőközösen is nyújthat
be ajánlatot. A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében az eljárásban kizárólag az ajánlattételre

felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi
felhívást.
Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által kötött
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás
kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk az ajánlatkérővel (Megrendelővel) szemben.
Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: ajánlati
kötöttség időtartamán belül. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti]
időtartam alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés - ha
az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az
értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját
követő öt napos időtartam lejártáig.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket
terheli.
A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt
vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót
még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell
eljárni.
Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. március 07.

ÚTMUTATÓ

A dokumentáció segítséget nyújt a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint az ajánlattételi felhívás előírásainak megfelelő
ajánlat összeállításához. Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen
tanulmányozza át az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakat.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban (továbbiakban: ajánlattételi felhívás), a
Kbt-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a
jelen közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlattételi felhívással és a vonatkozó
jogszabályokkal összhangban, azokkal együtt értelmezendő.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az
ajánlattételi határidő lejártáig, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs
lap kitöltésével és annak az ajánlatkérő részére – a +36 57/446-002 telefax számra, vagy a
jegyzo@jaszszentandras.hu e-mail címre – történő haladéktalan visszaküldésével kell nyilatkozni,
igazolni a dokumentáció kézhezvételét.
Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, különösen, de nem
kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben rögzített előírásokat.
A jelen közbeszerzési dokumentum - az érvényes ajánlattételt megkönnyítése érdekében –
nyilatkozatmintákat tartalmaz.
Az ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását. Az
iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az ajánlatkérő által előírt valamennyi információt,
adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az ajánlatkérő,
illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük,
hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége
érdekében.
Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez a szükséges dokumentumokat és
igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal
ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.

A jelen dokumentáció tartalmazza:
az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót;
az ajánlattevők számára ajánlott nyilatkozatmintákat,
a szerződés tervezetét
a műszaki leírást
a tervdokumentációt (megtekinthető a: Jászszentandrás Község
Jászszentandrás, Rákóczi út 94. )
az árazatlan költségvetést

Önkormányzata

(5136

A dokumentáció kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat,
nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit tartalmazza. A dokumentációban az
ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglaltakat nem ismétli meg. Az ajánlattevő kötelessége,
hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő által megadott összes követelményt, kikötést
és előírást. Amennyiben a dokumentációban foglaltak és az ajánlattételi felhívásban foglaltak
egymásnak ellentmondanak az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak.

A kiegészítő tájékoztatás:
Az ajánlattételre felhívott ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító
felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő által meghatározott alábbi szervezettől.
Jászszentandrás Község Önkormányzata
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Tel: +36 57/446-006
Fax: +36 57/446-002
E-mail: jegyzo@jaszszentandras.hu

A feltett kérdéseket írásban a +36 57/446-002 telefax számra, és egyidejűleg a
jegyzo@jaszszentandras.hu e-mail címekre kell megküldeni szerkeszthető formátumban,
meggyorsítva ezzel a válaszadást.
Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja
meg. Amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az ajánlatkérő a Kbt. 45. §
(4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Az ajánlat:
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

meghatározott

tartalmi

Formai követelmények:
Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni:
Az ajánlattevő neve és címe
beszerzés tárgyának megnevezése.
Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt
dokumentumok helyét az ajánlatban.
Ezt követi az összes többi dokumentum.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon, az ott megjelölt
formátumban és példányszámban kell benyújtani.
Ajánlatkérő roncsolásmentesen nem bontható kötésnek tekinti, ha az ajánlattevő zsinórral,
lapozhatóan összefűzi, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíti, a matricát
lebélyegezi, az ajánlattevő részéről erre jogosult aláírja, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
legalább egy része a matricán van.
Az ajánlatkérő az oldalszámozást akkor tekinti megfelelőnek, ha a tartalomjegyzék segítségével az
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
Az ajánlat azon oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál „javítva” megjegyzéssel,
dátummal és kézjeggyel kell ellátni.

Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
A megadott mellékletek, minták segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához. A mellékletek
konkrét tartalmát – a felolvasólap kivételével – az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint
az ajánlattevőnek kell kialakítania, de a minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a dokumentációban nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum
szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, ennek során nem csak az eljárást
megindító felhívásban, kiegészítő tájékoztatásban és a dokumentációban foglaltakat kell figyelembe
venni, hanem a vonatkozó jogszabályi előírásokat is.
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű irat kerül becsatolásra a vonatkozó fordítást – az
ajánlattételi felhívásban meghatározott módon – az idegen nyelvű irat mögé kell becsatolni.
Tájékoztatás azon szervezetekről, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni
TARTALOMJEGYZÉK

1.

Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva

2.

Felolvasólap

3.

Eredeti, aláírt ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

4.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

5.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot
nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

6.

Nyilatkozat kizáró okokról az ajánlattevő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) 17. §
(1) bekezdés szerint

7.

Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó vonatkozásában 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdés szerint

8.

Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján

9.

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

10.

Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított tételes
árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia.

EGYÉB DOKUMENTUMOK
Kérjük, hogy az Ajánlatkérő által kötelezően ide irányított, valamint Ajánlattevő által szükségesnek
ítélt minden nemű igazolást, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot ebben a pontban csatoljanak
ajánlatukhoz.

11.

Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)

12.

Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta

13.

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás
(Meghatalmazás alapján történő nyilatkozattétel esetén)

14.

Üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben, elkülönítve!)
Amennyiben releváns csatolni kell a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
indokolást.

15.

Nyilatkozat idegen nyelvű iratok benyújtásáról (adott esetben)

16.

Egy - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példány
(CD vagy DVD). Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: *.pdf. Az
elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni.

Ajánlatkérő előírta az ajánlattételi felhívásban, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. (2)
bekezdés c) pont] bírálja el. Ennek részszempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak:
Értékelési rész-szempontok:
Rész-szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó HUF) 50
2. Jótállás vállalt időtartama (hónap) 40
3. Késedelmi kötbér késedelmes naptári naponként(nettó ajánlati ár %-ában kifejezve) 10

Az értékelés ismertetése:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-100. A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. Az az ajánlat rendelkezik a legjobb árérték aránnyal, amelynek az összpontszáma a legmagasabb.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja az 1-100 ponthatárok közötti pontszámot:
1. rész-szempont: Ajánlati ár
Ajánlati ár: a közbeszerzési eljárásban megküldött ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési
dokumentumban pontosan meghatározott vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatosan
felmerülő valamennyi költséget, díjat és hasznot magába foglaló, HUF-ban megadott fix nettó ár.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat.
Az ajánlati árra adható pontszám a tartalmi elemek fordított arányosításával a legjobb
(legalacsonyabb) tartalmi elemhez viszonyított százalékos eltérés alapján, két tizedes jegyig kerül
kiszámításra. Az egyösszegű ajánlati ár esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik.
P = [Alegjobb / Avizsgált] × [Pmax – Pmin] + Pmin
2. rész-szempont: Jótállás vállalt időtartama
Jótállás vállalt időtartama: A Felolvasó lapon a vállalt teljes általános jótállási időt kell feltüntetni
egész hónapokban megadva.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő
a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számoljaki a pontszámokat.
A jótállás vállalt időtartamára adható pontszám a tartalmi elemek egyenes arányosításával a legjobb
(legmagasabb) tartalmi elemhez viszonyított százalékos eltérés alapján, két tizedes jegyig kerül
kiszámításra. A jótállás vállalt időtartama esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel
történik.
P = [Avizsgált / Alegjobb] × [Pmax –Pmin] + Pmin
3. rész-szempont: Késedelmi kötbér vállalt mértéke
A Felolvasó lapon a vállalt késedelmi kötbér mértékét kell feltüntetni a nettó ajánlati ár %- ában
megadva.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő
a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A késedelmi kötbér vállalt mértékére adható pontszám a tartalmi elemek egyenes arányosításával a
legjobb (legmagasabb) tartalmi elemhez viszonyított százalékos eltérés alapján, két tizedes jegyig
kerül kiszámításra. A késedelmi kötbér esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik.
P = [Avizsgált / Alegjobb] × [Pmax –Pmin] + Pmin

A képletekben alkalmazott jelölések:
P = a vizsgált ajánlati elem adott rész-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 kapott – minden egyes rész-szempont esetében egy tizedes jegy pontossággal kiszámolt
- pontszámokat kell megszorozni a megadott releváns súlyszámokkal, végül a szorzatokat össze
kell adni.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerinti legjobb ár-érték arányú
(legmagasabb pontszámot kapott) ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be [Kbt. 77. §
(4) bekezdés].

Ajánlattevő az alábbi szervezetektől kaphat megfelelő tájékoztatást:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 52.
tel: 06-56-510-840
fax: 06-56-510-848
E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (Megnevezés: Miskolci Bányakapitányság)
Cím: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.
Postacím: 3501 Miskolc Pf.: 31
Telefon: +36 (46) 503 740
Fax: +36 (46) 503 741
Email: mbk@mbfh.hu

Az ajánlattevő számára ajánlott nyilatkozat minták

1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

1.

Ajánlattevő adatai1:

Ajánlattevő neve:

…………………………

Székhelye:

…………………………

Telefon:

…………………………

Telefax:

…………………………

E-mail cím:

…………………………

2.

Az ajánlat tárgya:

„Jászszentandrás útépítés és felújítás”
3.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

1. Ajánlati ár (nettó) …………………………………………..……….. HUF
2. Jótállás vállalt időtartama (hónap) ………………………………...... hónap
3. Késedelmi kötbér késedelmes naptári
naponként (a nettó ajánlati ár %-ában kifejezve) ……………………… %/ késedelmes naptári nap

Kelt:

………………………………
<cégszerű aláírás>

1

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét).

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely:
…………………………) ajánlattevő2 képviselője „Jászszentandrás útépítés és felújítás”
tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem.

miután az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit megvizsgáltuk,
az abban foglalt feltételeket elfogadjuk, és azok feltételei szerint ajánlatot teszünk az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésre, az ajánlatunkban a
Felolvasólapon rögzített áron;
nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és
teljesítésére.

Ajánlatunk az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig érvényes.

Kelt:

………………………………
<cégszerű aláírás>

2

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

A közbeszerzés tárgya:„Jászszentandrás útépítés és felújítás”
Alulírott……………..,minta(z)….............................(név)..........................(székhely) ajánlattevő
képviselője a fenti tárgyúközbeszerzési eljárásban
n y i l a t k o z om, h o g y
1) Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. éviXXXIV.
törvény értelmében
mikrovállalkozásnak /
kisvállalkozásnak /
középvállalkozásnak minősül.
VAGY
2) Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.3

Kelt:

………………………………
<cégszerű aláírás>

3

A megfelelőt kérjük aláhúzni

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely:
…………………………) ajánlattevő képviselője „Jászszentandrás útépítés és felújítás”
tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában
n y i l a t k o z om, h o g y

a közbeszerzésnek az a része (részei) ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt,
amelyeknek
teljesítéséhez
alvállalkozót és az ajánlat benyújtásakor már ismert
kívánunk igénybe venni (az egyes feladatok, alvállalkozók neve és székhely
tevékenységek megjelölése)

Kelt:

………………………………
<cégszerű aláírás>

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okokról ajánlattevő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) 17. § (1) bekezdése szerint

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely:
…………………………) ajánlattevő képviselője „Jászszentandrás útépítés és felújítás”
nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. §
(1) és (2) bekezdés a szerinti kizáró okok.
1.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is
nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem
jegyeznek/jegyeznek4
2.) Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett15 ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatkozom 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)
pontja16 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:
Tényleges tulajdonos(ok) neve:

Tényleges tulajdonos(ok) lakóhelye:

Kelt:

………………………………
<cégszerű aláírás>

4

A megfelelőt kérjük aláhúzni

6. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okokról az alvállalkozó vonatkozásában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely:
…………………………) ajánlattevő képviselője „Jászszentandrás útépítés és felújítás”
az eljárásban részt vevő alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdés szerinti kizáró okok.

Kelt:

………………………………
<cégszerű aláírás>

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján

A közbeszerzés tárgya: Jászszentandrás útépítés és felújítás

Alulírott …………………………..,mint a(z)…..............................................................(név)…
..........................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési
eljárásban
n y i l a t k o z om, h o g y
az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt biztosítékot határidőre rendelkezésre
bocsátjuk.

Kelt:

………………………………
<cégszerű aláírás>

NYILATKOZAT FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL
„Jászszentandrás útépítés és felújítás”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott ……………………., mint a …………………………….. Ajánlattevő ügyvezetője a fenti tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom,5
I. cégünk ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, erre tekintettel csatoljuk a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

II. cégünk ügyében el nem bírált módosítás nincs folyamatban.

Kelt:

………………………………
<cégszerű aláírás>

5

A megfelelőt kérjük megjelölni

Szakmai ajánlat
Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan költségvetést kell tételes
árazott költségvetés formájában csatolnia.

Műszaki leírás

Homokos utca (183,36 m x 3,5 m):
Földkiemelés 245,7 m3
Pályaszerkezet építés homokos kavics ágyazat építése 10 cm vastagságban (84,7 m3), FZKA útalap
építés 25 cm vastagságban (202,6 m3), AC 11 aszfalt kötő réteg építése 5 cm vastagságban (35,9 m3),
AC 11 aszfalt kopó réteg építése 4 cm vastagságban (28 m3)
Nemesített padka építése egy oldalon 1,0 m szélességben 15 cm vastagságban (183,36 m2)
Járható folyóka építése (160 fm)
Ankafedlapszintreemelés (4 db)
Végleges forgalomtechnika kialakítása (2 db jelzőtábla)

Szőlős utca (200,67 m x 3,5 m):
Földkiemelés 264,6 m3
Pályaszerkezet építés homokos kavics ágyazat építése 10 cm vastagságban (90,0 m3), FZKA útalap
építés 25 cm vastagságban (214,9 m3), AC 11 aszfalt kötő réteg építése 5 cm vastagságban (38,0 m3),
AC 11 aszfalt kopó réteg építése 4 cm vastagságban (29,6 m3)
Nemesített padka építése mindkét oldalon 0,5 m szélességben 15 cm vastagságban (200,7 m2)
Új földárok építése egy oldalon (200,7 fm)
Aknafedlapszintreemelés( 1 db)
Végleges forgalomtechnika kialakítása (3 db jelzőtábla)

Rákóczi út felújítása ( 740,0 m x 4,0 m):
Megrongálódott felület kátyúzása AC 11 aszfalttal (20 tonna)
AC 11 aszfalt kopó réteg építése 4+2 cm vastagságban (172,8 m3)
Nemesített padka építése mindkét oldalon 1,0 m szélességben (1 480 m2)

Járda felújítások:
Rózsa út (Jókai úttól kifelé): 398,2 fm
Aba-Novák út: 132 fm

Aszfaltozás előtti felülettisztítás, bitumenemulziós kellősítés, AC 8 aszfalt kopó réteg építése 4 cm
vastagságban.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződő Felek:
Megrendelő
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Telefon-, faxszám:
Képviseli:

Jászszentandrás Község Önkormányzata
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
15409814-2-16
11745114-15409814-00000000
06-57/446-006 , Fax: 06-57/446-002
Szabó László polgármester

Vállalkozó
Neve:
Székhelye:
Levelezési cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
MKIK reg.szám:
Képviseli:

I.

Szerződés tárgya
Jászszentandrás útépítés és felújítás
Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező feladat keretén belül
megvalósítandó útépítés kivitelezési tevékenység építési engedély köteles tevékenység,
a meglévő utak felújítása azonban nem.

II.

Teljesítés helye, határidők
II.1.
Teljesítés helye
5136 Jászszentandrás
II.2.
Munkaterület átadása
Megrendelő a munkaterületet az építési engedély átadását követő 15 napon belül
bocsátja munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére.
A munkaterület átadás-átvételét Felek építési naplóban rögzítik.
II.3.
Teljesítési határidő
A kivitelezés befejezési határideje: 2017. év ….. hónap …. nap azzal, hogy amennyiben a
szerződés aláírása és annak hatályba lépése között 10 napnál több telik el, úgy a 10
napon felüli napok számával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát
átvenni és Vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját
befogadni.

A Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben az előbb meghatározott határidőre nem
teljesít szerződésszerűen és késedelmi kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.
A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke …
III.

Szerződés összege, számlázás, fizetési feltételek
III.1.
Vállalkozási díj
Útépítés vonatkozásában:
A teljesítés díja nettó:
Felek az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdésére is tekintettel rögzítik, hogy a jelen szerződés
alapján ellátandó feladatok építési hatósági engedély-köteles feladatok (építési hatósági
engedély száma: JNT/002/00052-1/2016 és JNT/002/00053-1/2016), az adót a
Megrendelő fizeti az adóhatóság felé (fordított adózás).
Szerződő Felek kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett áfa-alanyok, egyiküknek
sincs az ÁFA tv-ben meghatározott olyan jogállása, mely alapján tőle az áfa megfizetése
ne lenne követelhető.
Ennek megfelelően az Vállalkozó áfa nélkül számláz és számláján feltünteti:
•
Megrendelő adószámát
•
a „Fordított adózás”kifejezést
Felújítás vonatkozásában:
A teljesítés díja nettó:
Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 138. § alapján adóznak
(egyenes adózás).
A díj fix átalánydíj, amely a szerződés teljes idejére érvényes és tartalmazza a
teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, illetéket és vámot. Vállalkozó a fenti áron
felül többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet.
III.2.
Számlázás
Vállalkozó két műszakilag független kivitelezési tevékenységre tekintettel 2 számla
benyújtására jogosult a következők szerint.
Vállalkozó 1 db rész- és 1 db végszámlát benyújtására jogosult. Az első részszámla
kibocsátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést
követően van lehetőség.
Az elkészült munkáról Megrendelő és Vállalkozó teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi tartalmat és a
szerződéstől való esetleges eltérést. A műszaki átadás-átvétel (így a teljesítésigazolás)
feltétele a jelen szerződésben meghatározott építési munkák hatályos jogszabályoknak
és műszaki előírásoknak megfelelő, maradéktalan teljesítése.

A Felek által aláírt és leigazolt jegyzőkönyv a számlázás alapja, annak mellékletét képezi.
III.3.
Fizetési feltételek
Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi
fedezettel rendelkezik.
Fizetés átutalással történik, a számla kiállításától számított 30 napon belül.
Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot
felszámítani, amennyiben a késedelmes fizetés a Megrendelő mulasztásából ered.
Hibásan kiállított számla visszaküldése miatt késedelmesen utalt számlaérték nem
jogalap a késedelmi kamat felszámításához.
Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
36/A. §-ának (2) bekezdése alapján tájékoztatja az Vállalkozót arról, hogy jelen
szerződés, illetőleg annak teljesítése az Art. 36/A. §-ának és 36/B. §-ának hatálya alá
esik, ezért a szerződéses ár esedékessé vált része, vagy egésze – ide értve a visszatartott
összegeket is – megfizetése során az Art. 36/A. §-ában és 36/B. §-ában írt
rendelkezések, valamint jelen pont rendelkezései szerint fog eljárni. Vállalkozó kijelenti,
hogy a jelen pont szerinti tájékoztatást tudomásul vette.
IV.

Műszaki tartalom
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes körűen
megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott
ajánlata megtételéhez szükséges mértékben megvizsgálta.
Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal,
hatályos jogszabályoknak és műszaki előírásoknak megfelelő minőségben, hiba- és
hiánymentesen, határidőben köteles teljesítetni, amelyek együttesen a szerződésszerű
teljesítésnek a feltételei.
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkára vonatkozóan
útépítési rész esetében elektronikus építési naplót, felújítási munkarész esetében papír
alapú építési naplót kötelesek vezetni.
Műszaki tartalom: mellékelt költségvetés szerint

V.

Megrendelő kötelességei és jogai







A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, építési napló
bejegyzéssel átadni
A kivitelezési munkát ellenőrizni
Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó
költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt vagy hiányolt
cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja
Kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre jelentésétől
számított 5 napon belül.
A szerződésszerűen teljesített munkát igazolni és intézkedni a kifizetésről

VI.

Vállalkozó kötelességei és jogai













A munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való
alkalmasságát megvizsgálni
Az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásáig
építési naplót vezetni és azt munkaidőben mindenkor hozzáférhető helyen
tartani.
Biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát
gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a
munkavégzés helyszínét, a munkavégzés minőségét, fázisait.
Írásban közölni a Megrendelővel a szerződés teljesítését (készre jelentés).
A szerződésben meghatározott tartalommal és a hatályos jogszabályoknak és
műszaki előírásoknak megfelelő minőségű, hiba- és hiánymentesen a szerződött
munkát elvégezni. Vállalkozónak a szerződés teljesítésénél a magyar jogszabályi
rendelkezéseket, hatósági előírásokat kell alkalmazni.
Köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését gátolja
vagy veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
Biztosítani a munkavédelmi-, vagyonvédelmi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi
rendszabályok betartását illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni
A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit vállalkozó át
nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót
igénybe venni. Az igénybe vett alvállalkozó munkájáért Vállalkozó úgy felel, mint
sajátjáért. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem köthet olyan alvállalkozói
szerződést, amelyben az alvállalkozó a díj kifizetéséig a tulajdonjogot a teljesítés
tárgyán önmagának fenntarthatná.

VII. Jótállás, hibás teljesítésért járó kötbér, meghiúsulási kötbér
Jótállás: Vállalkozó a teljesítéstől számított … hónap jótállást vállal a szerződésszerű
teljesítésre. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés
teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is.
Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden hibás teljesítéssel
érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj
10 %-a. A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj.
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 10 %-a.
VIII. Egyéb rendelkezések


Felek jognyilatkozat közlésére, intézkedések megtételére és építési naplóba való
bejegyzésre jogosult képviselői:
Megrendelő részéről:

Szabó László polgármester

06-57-446-006, e-mail cím: polgarmester@jaszszentandras.hu
Vállalkozó részéről:




Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építkezésen csak munkavállalói
engedéllyel rendelkező dolgozókat foglalkoztat. Vállalkozó felelősséggel tartozik
az e kötelezettsége megszegésével a Megrendelőnek okozott kárért.
Szerződő Felek kifejezetten lemondanak – a törvény által lehetővé tett körben –
arról, hogy egymás vezető tisztségviselőivel szemben a jelen szerződéssel
összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsenek. Felek
vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.
Felek kijelentik, hogy joglemondásuk nem ütközik jó erkölcsbe; ezen kikötésük
célja nem a jogszabály megkerülése, hanem kölcsönös gazdasági érdekeiket
szolgálja; joglemondásuk által a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között nem
alakul ki feltűnő értékaránytalanság.
Erre tekintettel Felek külön nyilatkozatban jelen szerződéses kikötésüket
megerősítik és megtámadási jogukról kölcsönösen lemondanak.

A szerződés hatálybalépésének feltétele az útépítésre vonatkozó érvényes építési engedély
Vállalkozónak történő átadása.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni, kizárólag
akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezet eredményre. Vitás ügyek
bírósági rendezése esetén elfogadják a Jászberényi Járás Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződés 4 példányban készült és került aláírásra, amelyből Megrendelő 2 példányt,
Vállalkozó 2 példányt kap.
Jászszentandrás, 2017.

--------------------------------------------Megrendelő

--------------------------------------------Vállalkozó

KÖLTSÉGVETÉS

Jászszentandrás útépítés és felújítás
Ssz.

Tétel megnevezése

Mennyiség

me.

Egységár

Tétel ára (Ft)

Homokos utca (183,36 m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
K tétel
K tétel

Földkitermelés bevágásból
Töltésépítés bevágásból kikerült anyagból
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre
Tükörkészítés, tömörítés
Homokos kavics ágyazat készítése
FZKA útalap készítése 25 cm vtg
AC-11 kötő aszfalt 50/70 5 cm vastagságban
AC-11 kopó aszfalt 50/70 4 cm vastagságban
Nemesített padka építése
Járható folyóka építése
Közúti jelzőtáblák elhelyezése
Ideiglenes forgalomkorlátozás
Aknafedlap szintreemelés
Szakfelügyelet
ÉMÁSZ,INVITEL,TIGÁZ,VÍZMŰVEK

245,7
9,0
236,7
846,9
84,7
202,6
35,9
28,0
183,4
160,0
2,0
1,0
4,0
1,0

m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m
db
db
db
költség

ÖSSZESEN (nettó):
27% ÁFA:
MINDÖSSZESEN (bruttó):

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Szőlős utca (200,67 m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
K tétel
K tétel
K tétel

Földkitermelés bevágásból
Töltésépítés bevágásból kikerült anyagból
Kiszoruló föld szállítása lerakóhelyre
Tükörkészítés, tömörítés
Homokos kavics ágyazat készítése
FZKA útalap készítése 25 cm vtg
AC-11 kötő aszfalt 50/70 5 cm vastagságban
AC-11 kopó aszfalt 50/70 4 cm vastagságban
Nemesített padka építése 6,0 cm vtg-ban, két oldalon
0,5-0,5 m szélességben
Közúti jelzőtáblák elhelyezése
Ideiglenes forgalomkorlátozás
Aknafedlap szintreemelés
Új földárok készítése (0,4m3/fm)
Szakfelügyelet
ÉMÁSZ,INVITEL,TIGÁZ,VÍZMŰVEK

264,6
12,0
252,6
899,9
90,0
214,9
38,0
29,6
200,7

m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,0
1,0
1,0
200,7
1,0

db
db
db
fm
költség

0
0
0
0
0

ÖSSZESEN (nettó):
27% ÁFA:
MINDÖSSZESEN (bruttó):

0
0
0

Rákóczi út (740,0 m*4,0 m)
1.
2.
3.

Kátyúzás
AC-11 aszfalt kopó réteg építése 4+2 cm vtg-ban
Nemesített padka készítése

20,0
172,8
1 480,0

tonna
m3
m2

ÖSSZESEN (nettó):
27% ÁFA:
MINDÖSSZESEN (bruttó):

0
0
0

0
0
0

Járda felújítások

1.
2.
3.

Rózsa út (Jókai úttól kifelé eső szakasz)

398,2

fm

Aba-Novák út

132

fm

Összesen:

530,2

fm

Beton kiegyenlítés készítése
Aszfaltozás előtti felület tisztítás és bitumenemulziós
kellősítés
4 cm vastagságban AC-8 jelű aszfalt réteg beépítéssel
történő járda felújítás

15,0

m3

0

530,2

fm

0

530,2

fm

0

ÖSSZESEN (nettó):
27% ÁFA:
MINDÖSSZESEN (bruttó):

0
0
0

MINDÖSSZESEN (nettó):
27% ÁFA:
MINDÖSSZESEN (bruttó):

0
0
0

Visszaigazoló lap

A közbeszerzés tárgya:

Jászszentandrás útépítés és felújítás

Ajánlattevő neve:
Székhelye:
E-mail címe:
Az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja:

2017. március 7.

Alulírott
…………………………………………..,mint
a(z)…....................................................................................................................................(név)…..........
...........................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési
eljárásban
n y i l a t k o z o m, h o g y
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától a közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátotta, azok elektronikus úton elérhetők, teljes terjedelműkben megnyithatók és olvashatók.

Kelt:……………..,
……………………………………
……..

