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Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.gardony.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22570182Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Gárdony Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Gárdony 5301/7 hrsz. vízellátó hálózat bővítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000989512020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Gárdony Város Önkormányzat EKRSZ_9649616
1

Szabadság Utca 20-22.

Gárdony HU211 2483

Nemesné Bácskai Zsuzsanna

onkormanyzat@gardony.hu +36 22570100

Dr. Boros Tamás EKRSZ_1512269
2

Aradi Utca 36.

Székesfehérvár HU 8000

Boros Tamás

tamas.drboros@gmail.com
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A beszerzés tárgyának szétdarabolása nem lenne kivitelezhető az elvégzendő feladatok jellege és a felelősségi körök elhatárolása 
szempontjából, valamint azért, mert a munkálatok, az egyes ellátandó feladatok egymással összefüggnek, összefüggő egységet 
képeznek

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Gárdony, 5301/7 hrsz.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45231300-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység:

Általános közigazgatás

Építési beruházás

Gárdony 5301/7 hrsz. vízellátó hálózat bővítése

A Kígyó utca és a Vasút utca között kialakított 5301/7. helyrajzi számú út mentén 12 db építési telek lett kialakítva. A megépítendő 
vízvezeték ezen telkek vízellátását hivatott biztosítani. 
Épül: 
- 106 fm D110x6.6 mm KPE PE 100 PN 10 ivóvíz gerincvezeték.  
- 1 db szerelvényakna a Kígyó utcai meglévő NA 150 KM-PVC vezetékről történő csatlakozás kiépítésére, 150x150 cm-es méretben, 
DN 100 szakaszoló tolózárral, a szükséges szerelvényekkel. 
- 1 db DN 100 kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, elzáróval. 
- a „hosszú oldali” házibekötések biztosítására 6 db, 10.0 fm hosszú DN 40 KPE védőcső beépítése. 
Elvégzendő a vezeték nyíltárkos geodéziai bemérése, megvalósulási terv készítése, a vezeték nyomáspróbája, negatív vízminta 
biztosítása, a vezeték fertőtlenítése után. 
A vezetékfektetés és a munkaárok földvisszatöltése, tömörítése után a tereprendezés elvégzése. 
A munka elvégzésére a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 35700/4941-7/2019. ált. számon adott vízjogi 
létesítési engedélyt. 
 
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Kígyó utca és a Vasút utca között kialakított 5301/7. helyrajzi számú út mentén 12 db építési telek lett kialakítva. A megépítendő 
vízvezeték ezen telkek vízellátását hivatott biztosítani. 
Épül: 
- 106 fm D110x6.6 mm KPE PE 100 PN 10 ivóvíz gerincvezeték.  
- 1 db szerelvényakna a Kígyó utcai meglévő NA 150 KM-PVC vezetékről történő csatlakozás kiépítésére, 150x150 cm-es méretben, 
DN 100 szakaszoló tolózárral, a szükséges szerelvényekkel. 
- 1 db DN 100 kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, elzáróval. 
- a „hosszú oldali” házibekötések biztosítására 6 db, 10.0 fm hosszú DN 40 KPE védőcső beépítése. 
Elvégzendő a vezeték nyíltárkos geodéziai bemérése, megvalósulási terv készítése, a vezeték nyomáspróbája, negatív vízminta 
biztosítása, a vezeték fertőtlenítése után. 
A vezetékfektetés és a munkaárok földvisszatöltése, tömörítése után a tereprendezés elvégzése. 
A munka elvégzésére a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 35700/4941-7/2019. ált. számon adott vízjogi 
létesítési engedélyt. 
 
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45231300-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Gárdony 5301/7 hrsz. vízellátó hálózat bővítése

Gárdony 5301/7 hrsz. 

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem
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Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

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

- Hibás teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények 
biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 százalékának megfelelő biztosíték kerül 
kikötésre. A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell 
rendelkezésre bocsátani. Időbeli hatálya: a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a teljesítés időpontjától) a jótállási időszak 
végéig. A jótállási időszak: min. 36 hónap és max. 60 hónap (bírálati szempont). A jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre 
bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában kell nyilatkoznia (EKR-űrlapon). Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint. - Késedelmi kötbér: napi mértéke nettó váll. díj 0,7 %-a 
(de max 15%-a) - Meghiúsulási kötbér: nettó váll. díj 15 %-a. 

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján kell 
Ajánlattevőknek nyilatkozniuk, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont 
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezetet). A fenti nyilatkozatokat EKR-űrlapon kell megtenni - melynek során ajánlatkérő kéri a tisztelt Ajánlattevőket a 
nyilatkozatok hibátlan kitöltésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ára.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

A teljesítési határidőben a készre jelentésnek kell megtörténnie, ugyanakkor nem számít bele a műszaki átadás-átvétel időtartama.

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Nem

Nem

Nem
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V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

rendelet 30-31. §-ában foglaltak alapján, azokat figyelembe véve teljesíti a szerződés ellenszolgáltatásának értékét. Amennyiben 
nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik. Előleg: teljes ellenszolgáltatás 10 %-a; Részszámla: 30 és 60 %-ban megvalósult 
teljesítése esetén legfeljebb a teljes vállalkozói díj 30 és 60 %-ig terjedő összegéről; Végszámla: átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján 
kiállított teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozói díj még meg nem fizetett részéről. A számla benyújtásával 
kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakra, a 
kifizetéseket illetően a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra. 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.11.03 10:00

HU
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2020.11.03 12:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége és az ajánlat benyújtásának internetes címe: https://ekr.gov.hu (elj. EKR az.: 
EKR000989512020; ezen belül a dokumentáció elérhetősége: Közbeszerzés dokumentáció 2. Az ajánlatokhoz .pdf formátumban 
szkennelve csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát (aláírás-mintáját) és adott esetben 
meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t. 3. Az ajánlatnak - az EKR-ben meghatározott űrlap szerint - felolvasólapot kell 
tartalmaznia. 4. Alvállalkozó bevonása esetén az ajánlattevőnek a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint kell eljárnia. 5. Ajánlatnak 
tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és 67. § (4) bekezdéseire vonatkozó nyilatkozatot. 6. Azon, az ajánlatban szereplő 
nyilatkozatokat, melyekre az 1. pontban említett EKR informatikai rendszer nem biztosít elektronikus űrlapot, .pdf 
formátumban, aláírva szkennelve kell benyújtani - ez alól kivételt képez a beárazott költségvetés, mely aláírt .pdf formátum 
mellett excel formátumban is benyújtandó. 7. Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni - és ezt a szerződéskötés időpontjáig az 
ajánlatkérő felé hitelt érdemlően igazolni (pl. kötvénymásolattal). A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően 
összesen legalább a nettó Vállalkozási díj 30 %-a/káresemény és 50%-a/év mértékű, a felelősségbiztosítás építésre, szerelésre, 
Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra terjed ki. 8. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint 
a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján azzal 
mindenben egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő terméket elfogad. 9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás folyamatban létérő/vagy arról, hogy az nincs 
folyamatban, nyilatkozat csatolása szükséges. 10. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt, valamint a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítését nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. 11. Közös 
ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései az irányadók. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők közötti 
együttműködési megállapodást (közös ajánlattételre vonatkozó szerződést), a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalommal. 12. Az ajánlati árnak a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű 
elvégzésére kell vonatkoznia, a befejezési határidőre prognosztizált átalányáron. Az ajánlattevők kötelesek ajánlatuk részeként 
benyújtani a közbeszerzési dokumentumok részét képező beárazott költségvetést. 13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § 
(2) bekezdés e) pontját. 14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség 
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az 
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. 16. A vállalt jótállási időt hónapokban kell megadni. Az ajánlat 
nem lehet kevesebb, mint 36 hónap. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az adott esetben 60 hónapnál kedvezőbb jótállást 
tartalmazó ajánlatnál 60 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállás egyaránt a 
maximális pontszámot kapja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a vállalt jótállás időtartama 
36 hónapnál rövidebb (kedvezőtlenebb) nem lehet (érvénytelenségi ok - Kbt. 73. § (1) e) pont). 17. Ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. becsült érték megállapítására vonatkozó szabályainak 
alkalmazása miatt kerül sor (a becsült érték egybeszámított érték; önállóan, a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
szerződés értéke alapján ajánlatkérő nem lenne köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni).

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
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