ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
HUHR/1101/1.2.2/1010
68118 j. Őrtilosi bekötőút 3+670-5+900 km sz. közötti szakasz korszerűsítésének építése
(K681.01)
Helyszín: Őrtilos / Somogy megye/ Magyarország
1.

Közzétételi hivatkozás
HUHR/1101/1.2.2/1010 - építés (K681.01)

2.

Eljárás
Helyi nyílt

3.

Program címe
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

4.

Finanszírozás
Pénzügyi megállapodás

5.

Ajánlatkérő
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
H-1134 Budapest
Váci út 45.
Hungary
SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

6.

Szerződés ismertetése
A 68118. j. Őrtilosi bekötőút 3+670 – 5+900 szakaszának kerékpáros fogalomra való
alkalmassá tétele érdekében (összhangban a Három folyó kerékpáros túraútvonal magyar
Murakeresztúr és Barcs között tervezett szakaszának nyomvonalával) a leromlott állapotú
országos közút burkolatának megerősítését és szélesítését 4,0m-re, a vízelvezető rendszer
felújítását, a földmű víztelenítését, valamint az építéssel érintett közművek kiváltását kell
az útszakasz megvalósítás során elvégezni.
Főbb műszaki paraméterek:
beavatkozás szakaszhatára:
beavatkozás hossza:
út jellege:
környezeti körülmények:
közút osztálya:
tervezési osztály:
tervezési sebesség:

1. szakasz
3+670-5+634 km.
1964 m

2. szakasz
5+634-5+900 km.
266m
külterületi
C
egyéb közút
K.VI.
50 km/h
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burkolatszélesség:
koronaszélesség:

4,00 m (ívben 4,5 - 6,0 m)
7,00 m (ívben 7,5 - 9,0 m)

Kivitelezői feladat a Közmű kiváltások engedélyeztetése, szükség szerinti többoldalú
megállapodások előkészítése, szükség szerint a vezeték szolgalmi jog bejegyeztetése és
annak költségei.
A feladat részletes ismertetését a dokumentáció III., IV., V. rész tartalmazza.
Rendelkezésre álló forrás: nettó 856.306 EUR
7.

A részajánlatok száma és címe
1. rész: a 3+670 - 5+634 km sz. közötti 1. szakasz korszerűsítésének építése
2. rész: az 5+634 - 5+900 km sz. közötti 2. szakasz korszerűsítésének építése
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

8.

Alkalmasság és származási szabályok
A részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamaiból és egyéb, a
szerződés finanszírozásának keretéül szolgáló program speciális eszközei által
meghatározott és/vagy engedélyezett térségek országaiból és területeiről származó
minden akár egyénileg, akár csoportosulás (konzorcium) keretében részt vevő jogi
személy előtt (lásd még az alábbi 22. pontot). A jelen szerződés keretében végzett
valamennyi munkának és szolgáltatásnak, illetőleg szállított valamennyi árunak ezekből
az országokból kell származnia. Az eljárásban nemzetközi szervezetek is részt vehetnek.
A természetes személyek részvételét a szerződés finanszírozását jelentő programra
vonatkozó speciális eszközök közvetlenül szabályozzák.

9.

Kizáró okok
Az ajánlattevőknek az Ajánlati Nyilatkozat Építési Munkákhoz formanyomtatvány részét
képező nyilatkozatot kell benyújtaniuk annak igazolására, hogy esetükben nem áll fenn az
EU külföldi szerződésekre vonatkozó Gyakorlati Útmutató (Practical Guide to Contracts
Procedures for EU External Actions) 2.3.3. pontjában felsorolt kizáró okok.

10. Ajánlatok száma

Egy ajánlattevő részenként csak egy ajánlatot nyújthat be. Egy rész (lot) valamely részére
benyújtott tendereket nem lehet figyelembe venni. Bármely ajánlattevő jelezheti
ajánlatában, hogy engedményt ad abban az esetben, ha ajánlata egynél több részben
nyerne. Az ajánlattevők több változatú ajánlatot nem nyújthatnak be.
11. Ajánlattételi biztosíték

Nem alkalmazandó.
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12. Teljesítési biztosíték

A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásakor teljesítési biztosítékot köteles adni, melynek
összege a szerződés összegének 5%-a. Ezt a biztosítékot az ellenjegyzett szerződés
visszaküldésével együtt az Ajánlatkérő (Megrendelő) által aláírt szerződés ajánlattevő
általi átvételét követő legfeljebb 30 napon belül kell benyújtani. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő nem nyújtja be a teljesítési biztosítékot ezen határidőn belül, a szerződés
érvénytelenné válik és a második helyezettel kezdi meg az Ajánlatkérő a szerződéskötési
folyamatot.
13. Konzultáció és /vagy helyszíni bejárás

Helyszíni bejárást, konzultációt Ajánlatkérő nem tart.
14. Ajánlat érvényesség

Az ajánlatoknak érvényben kell maradniuk az ajánlattételi határidőt követő 90 napban.
15. Teljesítési határidő

Mindkét rész esetén a munkakezdési utasítás kiadásától számított 3 hónap
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS BÍRÁLATI SZEMPONTOK
16. Alkalmassági feltételek

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
1. részre történő ajánlattétel esetén:
a) Az ajánlattevő legalább 600.000,- euró átlagos éves forgalommal kell rendelkezzen
az elmúlt 3 évben (2011, 2012, 2013).
2. részre történő ajánlattétel esetén:
a) Az ajánlattevő legalább 200.000,- euró átlagos éves forgalommal kell rendelkezzen
az elmúlt 3 évben (2011, 2012, 2013).
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén:
a) Az ajánlattevőnek legalább 800.000,- euró átlagos éves forgalommal kell rendelkeznie
az elmúlt 3 évben (2011, 2012, 2013).
Műszaki és szakmai alkalmasság:
Az 1. részre történő ajánlattétel esetén:
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a) az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 5 évben rendelkezzen
legalább 1db, összesen minimum 1,5 km hosszban minimum 4,0 m széles új út
építése vagy felújítása tárgyú, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára
vonatkozó, igazolt referenciával. A referencia akkor tekinthető az ajánlatok
benyújtási határidejét megelőző 5 évben megvalósítottnak, ha a műszaki átadásátvétel az előírt időszakon belül történt meg.
Ajánlattevő, közös ajánlattevő a fenti alkalmassági követelményeknek egy vagy több
referenciával is megfelelhet.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti projektre vonatkozó
referenciaigazolást, műszaki ellenőr által aláírt átvételi igazolást kérjen az
ajánlattevőtől!
(b) rendelkezzen legalább 1 fő szakemberrel, aki főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki
diplomával, és minimum 36 hónap útépítési műszaki vezetésre vonatkozó
tapasztalattal rendelkezik, és részt vett műszaki vezetőként legalább 1 db legalább
1,5 km hosszú új út építését vagy felújítását tartalmazó kivitelezési munkában a
diploma megszerzését követően. A szerződés teljesítése csak akkor kezdhető meg, ha
ezen szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ,
vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy
azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a
Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki
vezetőként szerepel.
(c) legalább az alábbi eszközökkel rendelkezzen:
— legalább 1 db szintvezérelt aszfalt finisher,
— legalább 2 db gréder,
— legalább 2 db tömörítő henger,
— legalább 2 db rakodógép
A 2. részre történő ajánlattétel esetén:
a) az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 5 évben rendelkezzen
legalább 1db, összesen minimum 200 m hosszban minimum 4,0 m széles új út építése
vagy felújítása tárgyú, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó,
igazolt referenciával. A referencia akkor tekinthető az ajánlatok benyújtási határidejét
megelőző 5 évben megvalósítottnak, ha a műszaki átadás-átvétel az előírt időszakon
belül történt meg.
Ajánlattevő, közös ajánlattevő a fenti alkalmassági követelményeknek egy vagy több
referenciával is megfelelhet.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti projektre vonatkozó
referenciaigazolást, műszaki ellenőr által aláírt átvételi igazolást kérjen az
ajánlattevőtől!
(b) rendelkezzen legalább 1 fő szakemberrel, aki főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki
diplomával, és minimum 36 hónap útépítési műszaki vezetésre vonatkozó
tapasztalattal rendelkezik, és részt vett műszaki vezetőként legalább 1 db legalább
Page 4 of 7

200 m hosszú új út építését vagy felújítását tartalmazó kivitelezési munkában a
diploma megszerzését követően. A szerződés teljesítése csak akkor kezdhető meg, ha
ezen szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ,
vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy
azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a
Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki
vezetőként szerepel.
(c) legalább az alábbi eszközökkel rendelkezzen:
— legalább 1 db szintvezérelt aszfalt finisher,
— legalább 2 db gréder,
— legalább 2 db tömörítő henger,
— legalább 2 db rakodógép
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén:
a) az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 5 évben rendelkezzen
legalább 1db, összesen minimum 1,7 km hosszban minimum 4,0 m széles új út
építése vagy felújítása tárgyú, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára
vonatkozó, igazolt referenciával.
Ajánlattevő, közös ajánlattevő a fenti alkalmassági követelményeknek egy vagy több
referenciával is megfelelhet.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti projektre vonatkozó
referenciaigazolást, műszaki ellenőr által aláírt átvételi igazolást kérjen az
ajánlattevőtől!
(b) rendelkezzen legalább 1 fő szakemberrel, aki főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki
diplomával, és minimum 36 hónap útépítési műszaki vezetésre vonatkozó
tapasztalattal rendelkezik, és részt vett műszaki vezetőként legalább 1 db legalább
1,7 km hosszú új út építését vagy felújítását tartalmazó munkában a diploma
megszerzését követően. A szerződés teljesítése csak akkor kezdhető meg, ha ezen
szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy
átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal
egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar
Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként
szerepel.
(c) legalább az alábbi eszközökkel rendelkezzen:
— legalább 1 db szintvezérelt aszfalt finisher,
— legalább 2 db gréder,
— legalább 2 db tömörítő henger,
— legalább 2 db rakodógép
Továbbá bármely részre történő ajánlattétel esetén
d) Az önálló ajánlattevők kötelesek elvégezni a szerződött munkák legalább 70%-át
saját erőforrásokból, mely azt jelenti, hogy rendelkezniük kell a felszereléssel,
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anyagokkal, emberi és pénzügyi erőforrásokkal, melyek szükségesek a szerződés
ezen százalékarányú kivitelezéséhez.
e) Az ajánlattevőknek, akik közös ajánlattevők/konzorcium vezető tagjai, képesnek
kell lenni a szerződésben foglalt munkák legalább 50%-ának saját eszközökből
történő megvalósítására. megvalósítására.
A közös ajánlattevőknek a fent meghatározott alkalmassági feltételeknek együttesen
kell megfelelniük.
Egy gazdasági szerepelő, amennyiben az elfogadható és kifejezetten az adott
szerződés vonatkozásában, más szervezet kapacitására is támaszkodhat, tekintet
nélkül a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegére. Vannak azonban olyan esetek,
amikor a Szerződő Hatóság nem tekintheti elfogadhatónak a más szervezet
kapacitására való támaszkodást, ilyen eset amikor az ajánlattevő elsősorban a más
szervezet kapacitására kíván támaszkodni, vagy a szerződés teljesítése szempontjából
kulcsfontosságú követelmények kíván ekképpen megfelelni. Jelen eljárás
vonatkozásában a Szerződő Hatóság ilyen, más szervezet által nem biztosítható,
kulcsfontosságú követelménynek tekinti az előírt referenciát. Amennyiben az
ajánlattevő más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Szerződő Hatóság
számára igazolnia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez az igénybe venni kívánt
erőforrások a rendelkezésére fognak állni, például a kapacitást biztosító szervezet erre
vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatának benyújtásával. Az ilyen
szervezeteknek, mint például a gazdasági szerepelő anyavállalatának szintén be kell
tartaniuk a gazdasági szereplőkre vonatkozó részvételi szabályokat, különös
tekintettel a származási szabályokra. Továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell azon
dokumentumokat, melyek igazolják, hogy a kapacitást biztosító szervezet megfelel a
vonatkozó alkalmassági előírásoknak. A rendelkezésre bocsátandó kapacitás meglétét
a Szerződés Hatóság kérésére igazolni kell.
17. Bírálati szempont

Legalacsonyabb ajánlati ár
AJÁNLATTÉTEL
18. Ajánlattételi dokumentáció igénylése

A teljes pályázati dosszié a Sugallat Kft.-től szerezhető be 1221 Budapest, Leányka u. 38.
VI./39) 5000 Ft. (17 Euro) ellenében, mely összeg nem tartalmazza a futár általi
kézbesítést. Továbbá ugyanitt meg is tekinthető. Az ajánlatokat az ajánlati dossziéban
lévő formanyomtatványok használatával kell benyújtani, melynek formai előírásait és
instrukcióit szigorúan be kell tartani.
Ajánlattevők az ajánlatra vonatkozó kérdéseiket írásban küldhetik meg a Sugallat Kft.
részére, közzétételi hivatkozás megjelölésével. Postai cím: 1221 Budapest, Leányka u.
38. Telefax: +36-1-229-0113, E-mail: benko@sugallat.hu. Kérdést feltenni legkésőbb 21
nappal a 19-es pontban szereplő beadási határidőt megelőzően lehet. A Szerződő
Hatóságnak meg kell válaszolnia valamennyi ajánlattevő kérdéseit legalább 11 nappal az
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ajánlat benyújtásának határidejét megelőzően. Az ajánlati dossziéban végzett kisebb
változások végleges tisztázása legkésőbb 11 nappal a beadási határidő előtt közzétételre
kerülnek a Szerződő Hatóság weboldalán: http://www.nif.hu/hu/kozbeszerzes/prag_eljarasok/
19. Az ajánlatok benyújtási határideje

2014. június 30., 14:00 óra, közép-európai idő szerint.
Helyszín: Sugallat Kft. 1221 Budapest, Leányka u. 38. VI. emelet. 39.
Az ajánlatok munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között lehetséges benyújtani, kivéve az
ajánlattételi határidő napját, amikor 9:00 és 14:00 óra között.
A határidő után beérkezett ajánlatokat nem veszik figyelembe.
20. Ajánlat bontási ülés

2014. június 30. 14. óra 15 perc közép-európai idő szerint.
Helye: Sugallat Kft. 1221 Budapest, Leányka u. 38. VI. emelet. 39.
21. Az eljárás nyelve

Az eljárásra és szerződésre vonatkozó valamennyi írásbeli kommunikáció angol nyelven
történik.
22. Jogalap

Támogatási szerződés: HUHR/1101/1.2.2/1010 .- Légrád and Őrtilos on bike: Improving
the conditions of cycling tourism in the interior of the municipalities of Légrád and
Őrtilos.
Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17.7.2006 establishing an Instrument of PreAccession Assistance (IPA)
Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12.7.2007 implementing Council
Regulation (EC) No 1085/2006 of 17.7.2006 establishing an Instrument of Pre-Accession
Assistance (IPA)
Practical Guide to contract procedures for EC external actions
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