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I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

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

Gárdony Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Gárdonyi utcák felújítása - 2022Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001220762022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Gárdony Város Önkormányzat 15727392207

Szabadság Utca 20-22.

Gárdony HU211 2483

Nemesné Bácskai Zsuzsanna

onkormanyzat@gardony.hu +36 22570100

Dr. Boros Tamás 55079655127

Aradi Utca 36.

Székesfehérvár HU 8000

Boros Tamás

tamas.drboros@gmail.com
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II.1) Meghatározás

Gárdony, Cinege utca, Avar utca, Mátyás király utca, Bronz utca, Pákász utca, Szemere Bertalan utca, 
Mészáros Lázár utca, Liliom, IV. utca, XIII. utca

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:

45233223-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

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

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység:

Általános közigazgatás

Építési beruházás

Gárdonyi utcák felújítása - 2022

Gárdony Város Önkormányzat a város 11 utcát érintő korszerűsítést, fejlesztést kíván megvalósítani. Mindegyik fejlesztés a közúti 
közlekedés korszerűsítését és a biztonságát szolgálja. A felújításara kerülő utcaszakaszok teljes hosszúsága 1500m, szélességük 3m. 
Az érintett utcák: 
1. Cinege utca
2. Avar utca
3. Mátyás király utca (Petőfi u. - Gesztenyesor közötti szakasz)
4. Mátyás király utca (Gárdony u. – Petőfi u. közötti szakasz)
5. Bronz utca (Alkotmány u – Asztalos S. u. közötti szakasz)
6. Pákász utca
7. Szemere Bertalan utca összekötés
8. Mészáros Lázár utca összekötés
9. Liliom utca (Rezeda u. – Margaréta u. közötti szakasz)
10. IV. utca (Radnóti u. -  Csokonai u. közötti szakasz)
11. XIII. utca (Radnóti u. - Csokonai u. közötti szakasz)

60
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Cinege utca)

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 alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Cinege utca Gárdony – Agárd dél-nyugati településrészén található, a Parkerdő mögötti családi házas lakókörnyezetében. Nyíl utca 
felöl közelíthető meg, rövid zsákutca szakasz, hosszúsága 80 m. Az utcaszakasz útcsatlakozásánál az áteresz előfej eltört, javítása és 
hosszabbítása szükséges a sarokív-bővítés igénye miatt. Az utca belsejében és az útcsatlakozásban sarok deltáig gyengébb 
pályaszerkezet javítása szükséges, kőstabilizációval történő profilozás után és az akna fedlap szintre emelését követően épülhet az új 
kopóréteg. A padkák szintbeli igazítása szükséges, illetve a befelé zsákutca, kifelé elsőbbség adás kötelező KRESZ tábla kihelyezése.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Cinege utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Gárdony, Cinege utca 

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Avar utca)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az Avar utca a Hinta térről közelíthető meg. Rövid, egyirányú utca, hosszúsága 65 m. Az utca vége a Parkerdőhöz kapcsolódik. Az 
útcsatlakozás aszfalt burkolatát vissza kell bontani és ahhoz kapcsolódva lehet az előzetesen kiprofilozott kőstabilizációra a felújító 
aszfaltot ráépíteni, megfelelő teherbírás, és burkolatszél kiegyenlítéseket követően. A padkák szintbeli igazítása szükséges (az utca 
végén mart aszfaltos sárrázó járműfordító kialakítással), illetve a befelé zsákutca, kifelé elsőbbség adás kötelező KRESZ tábla 
kihelyezése. Az útcsatlakozás alatti átereszt ki kell tisztítani még az aszfaltozás előtt, és a beton áteresz előfejet ki kell javítani.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Avar utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Gárdony, Avar utca

Igen

Igen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (3 - Mátyás király utca 
(I.))

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Mátyás király utca (I.)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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)

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:

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Mátyás király utca I. szakasz



EKR001220762022

II.2) A közbeszerzés ismertetése (4 - Mátyás király utca 
(II.))

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)

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 alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Mátyás király utca a Petőfi és Gesztenye utca között kerül felújításra. Az utcaszakasz az agárdi településrészen található, a 7-es 
főúttal párhuzamosan, hosszúsága 180 m. Az útfelújítás előkészítő munkái a padkanyesés, padkabővítés, űrszelvény rendezés, 
gallyazás, illetve kisebb mértékű szükséges útszerkezet javítás. Az útdelták megerősítése és szegélyezése, valamint az útszakasz 
profilozása és teherbírás ellenőrzése után megvalósulhat a közműaknák szintre emelése és az új kopóréteg megépítése. Befejező 
munkák padkázás és a szükséges táblakihelyezések.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

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 alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Mátyás király utca a Petőfi és a Gárdonyi Géza utca között kerül felújításra, hosszúsága 230 m. A meglévő itatott aszfalt makadám 
rendkívül leromlott, kátyús, egyenetlen, illetve kibomlott, gyenge szerkezetű. Az útdelták megerősítése szükséges, a Gárdonyi Géza 
utca felöl közútkezelői szakfelügyelet és a keresztező kerékpárút átvezetésére, annak szintbeli kötelmeire megfelelő kialakítással. A 
foltszerű javítások után készülhet a teljes felületű aszfalt felújító réteg, illetve azt megelőzően a közműaknák javított burkolat szintre 
történő megemelése. A padkák javítása után a forgalomtechnikai táblák és burkolatjelek pótlása szükséges a kerékpáros átvezetésnél. 
A szűk oldalakadály távolságra lévő oszlopoknak piros-fehér álló sávos sodró tábla, illetve útszéljelző elhelyezése szükséges.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Mátyás király utca (II.)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Mátyás király utca II. szakasz

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (5 - Bronz utca)

(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 alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Bronz utca az agárdi településrész 7-es főúttal párhuzamos útja. A felújítási szakasz az Asztalos Sándor utca és az Alkotmány utca 
között helyezkedik el, hosszúsága 205 m. Az utcában az útdelták megerősítése és szegélyhatárolása szükséges, majd az útalap 
profilozása, teherbírás ellenőrzése. Az aknák szintre emelése a beállított profilhoz képest történhet, ugyanígy a padkában lévő tűzcsap 
gallérozása és szintigazítása is. Az aszfalt alsózás után épülhet a kopóréteg, majd az új burkolatszél szintekhez mindkét oldalon a 
stabilizált padkák. A be nem látható útcsatlakozásnál Stop tábla kihelyezése került tervezésre.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Bronz utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Nem

Nem

Gárdony, Bronz utca

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (6 - Pákász utca)

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Pákász utca a vasút és a Velencei-tó partja közötti üdülő részen helyezkedik el. A tópart felőli Üdülők útja irányból egyirányusított, a 
hosszúsága 155 m. A felújítás a teljes utcaszakaszon a Varsa utcáig készül. Az itatott aszfalt makadám rendkívül leromlott, 
egyenetlen, kátyús, illetve bomladozik. Jelentős szakaszon a burkolatszél mellett térköves bejárók vannak, illetve a vasút felőli 
útcsatlakozásban egy nagyobb födémes akna található. A padkák nyesése, űrszelvény rendezése, útdelták és szakaszok csiszoló 
marása után a burkolt árkok és átereszek tisztítása és javítása szükséges. Ezt követően az útdelták megerősítése és szegélyezése 
készüljön. Az aszfalt alsózás és az aknák szintbeli igazítása után készülhet az új kopóréteg. A kopóréteg szintjéhez a 
járdacsatlakozásokat is igazítani kell. A vasbeton födémes akna közmű szakfelügyelet előírásai szerint keretemelővel igazítandó, az 
aknán az aszfalt ezután vezethető át. Az aszfaltozás után a bejárók, járdák és padka szintre emelését követően helyezhetők ki a 
végleges KRESZ táblák. A kötelező haladási irány kör alakú táblát négyzet alakú egyirányú táblára kell cserélni.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Pákász utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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)

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

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Gárdony, Pákász utca
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (7 - Szemere Bertalan 
utca)

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Szemere Bertalan utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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)

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 alábbi értékelési szempontok: Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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)

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 alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Szemere Bertalan utca a gárdonyi központi település egyik új lakóutca beépítése a Bóné Kálmán – Semmelweis utca felől érhető el. 
A felújítási szakasz rövid, mintegy 115 m hosszú belső összekötő útrész aszfaltozását jelenti. A meglévő aszfalt, illetve itatott 
makadám csatlakozó szakaszok összezsinórozásával kialakuló burkolatszél vonalak közötti út megerősítése és profilozása a feladat a 
csatlakozó padkák feltöltésével, az átmeneti szakaszokon alsózással és az előkészítő profilozás szintbeállításai utáni közműakna 
emelésekkel beállított új útszint aszfaltozásával. A padkákat a szomszédos tereppel szintben kell összehengerelni, mivel a 3,5 m-es 
burkolatszélesség kitérőzés esetén a padkák igénybevételével jár.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

Gárdony, Szemere Bertalan utca

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (8 - Mészáros Lázár utca)

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

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 alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Mészáros Lázár utca a településközpont egyik új lakóutca beépítése a Bóné Kálmán – Semmelweis utca felől érhető el. A felújítási 
szakasz rövid, mintegy 70 m hosszú belső összekötő útrész aszfaltozását jelenti. A meglévő aszfalt, illetve itatott makadám csatlakozó 
szakaszok összezsinórozásával kialakuló burkolatszél vonalak közötti út megerősítése és profilozása a feladat a csatlakozó padkák 
feltöltésével, az átmeneti szakaszokon alsózással és az előkészítő profilozás szintbeállításai utáni közműakna emelésekkel beállított új 
útszint aszfaltozásával. A padkákat a szomszédos tereppel szintben kell összehengerelni, mivel a 3,5 m-es burkolatszélesség kitérőzés 
esetén a padkák igénybevételével jár. A meglévő csatlakozó aszfaltfelület hálós repedezettségénél foltszerű kátyúzást irányoztunk elő, 
amit hézagzárással kell megvalósítani.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Mészáros Lázár utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Gárdony, Mészáros Lázár utca

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem

Nem
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (9 - Liliom utca)

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A Liliom utca a Rendőrkapitánysággal átellenben a vasút Velencei-tó parti oldalán található, a Margaréta és a Rezeda utcák között, a 
szakasz hosszúsága: 130 m. Az utcából az üzemképtelen Barkas járművet el kell távolítani, ezt követően végezhető el a padkanyesés, 
űrszelvényrendezés. Az útdelták megerősítése, szegélyezése, és az út profiljavítása, az aknák közmű szakfelügyelet melletti szintre 
emelése (egy közmű akna fedlapot ki kell cserélni) utána készülhet az új kopóréteg. A kopóréteghez kerül javításra a stabilizált padka, 
valamint a két útcsatlakozásnál a KRESZ tábla kihelyezések (Stop táblák).

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Liliom utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Nem

Nem

Nem

Gárdony, Liliom utca

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (10 - IV. utca)

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A IV. utca a Radnóti és a Csokonai utca közötti utcaszakasz kerül felújításra mintegy 130 m hosszon. Családi házas lakóutca, a 
Radnóti utca felől egyirányú. Az űrszelvényrendezés, gallyazás és padkanyesés után ki kell tűzni az útdelták sarokíveit, amiket 
szegélyezni kell. Az útdelták megerősítése, szegélyezése, és az út profiljavítása, az aknák közmű szakfelügyelet melletti szintre 
emelése után készülhet az új kopóréteg. A kopóréteghez kerül javításra a stabilizált padka, valamint a két útcsatlakozásnál a KRESZ 
tábla kihelyezések (Stop táblák).

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - IV. utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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)

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:

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Gárdony, IV. utca



EKR001220762022

II.2) A közbeszerzés ismertetése (11 - XIII. utca)

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233223-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - XIII. utcaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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)

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 alábbi értékelési szempontok: Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR001220762022

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)

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 alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A XIII. utca a Radnóti és a Csokonai utca között kerül felújításra mintegy 140 m hosszon. Az útdelták megerősítése, szegélyvédelme 
készül, illetve a teljes szakasz kőstabilizációval való profilozása és aszfaltozása. Az aszfaltozás előtt az űrszelvény rendezése, 
teherbírás ellenőrzése, és az aknák szintre emelése szükséges. Az útcsatlakozási deltáknál aszfaltalsózás készüljön. A kopóréteg 
megépítését követően stabilizált padkák szintcsatlakozása, és a KRESZ táblák (Stop táblák és a 0,4 kv oszlopoknál sávos sodrótáblák) 
kihelyezése történjen.

A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák - különös tekintettel az EKR karakterkorlátozására 
is.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Gárdony, XIII. utca

Igen

Igen

Jótállás időtartama (minimum 36 maximum 60 hónap) 30

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

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

III.1) Részvételi feltételek

Ajánlatkérő közbeszerzés valamennyi része tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésében, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-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) bekezdése tartalmazza. Előleg: teljes ellenszolgáltatás 5 %-a; 
Részszámla: 50%-ban megvalósult teljesítése esetén legfeljebb a teljes vállalkozói díj 50%-ig terjedő mértékéig; Végszámla: átadás-
átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően a teljes vállalkozói díj még meg nem fizetett részéről. Az 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a kifizetéseket illetően a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

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

- Hibás teljesítési biztosíték (a közbeszerzés valamennyi része tekintetében): 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). 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 14%-a) - Meghiúsulási kötbér: nettó váll. díj 15 %-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

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. A fenti nyilatkozatokat EKR-űrlapon kell megtenni - melynek 
során ajánlatkérő kéri a tisztelt Ajánlattevőket a nyilatkozatok hibátlan kitöltésére. Ajánlatkérő felhívja továbbá az Ajánlattevők 
figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésére.

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 h)-k) és m) 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

Nem

Nem

Nem
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V.1-2) Kiegészítő információk

1. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége és az ajánlat benyújtásának internetes címe: https://ekr.gov.hu (elj. EKR az.: 
EKR001220762022; 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, amely excel programmal 
megnyitható formátumban nyújtandó be - Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés 1-11. részei 
tekintetében egy fájl tartalmazza az összes érintett utca költségvetését, melyek közül értelemszerűen azok töltendők ki 
hiánytalanul, mely(ek)re az adott ajánlattevő ajánlatot kíván tenni, és az így kapott, adott utcára vonatkozó nettó ajánlati ár 
szerepeltetendő az adott rész tekintetében a felolvasólapon – a beárazott költségvetés valamennyi olyan közbeszerzési részhez 
csatolandó, amelyre az ajánlattevő ajánlatot tesz. 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 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív 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 Nem

Nem

2022.09.05 10:00

HU

60

2022.09.05 12:00

Nem
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V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

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 (amennyiben egy ajánlattevő több rész tekintetében is 
nyertes lesz, a felelősségbiztosításnak a legmagasabb összegű ellenértéket tartalmazó szerződés alapulvételével kell megfelelnie 
a fenti követelményeknek). 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 
közbeszerzés adott része kapcsán 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 azon rész(ek) tekintetében, mely(ek)re 
ajánlatot tesznek. 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 vagy egyéb aránytalan vállalások 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. Amennyiben az adott ajánlattevő a közbeszerzés 
több részére vonatkozóan is tesz ajánlatot, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak értelemszerűen 
alkalmazandó valamennyi közbeszerzési részre vonatkozóan.
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