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Felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12251585Fax:+36 12251585Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HUNUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Békéscsaba, Szarvasi úti és Lencsési úti béleléses szennyvízcsatorna 
rekonstrukció

Közbeszerzés 
tárgya:

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000491082018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz
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II.2.3) A teljesítés helye:

45232400-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A projekt részekre bontásával, adott esetben ezek ütemezése, kivitelezése és fenntartása a rendelkezésre álló - fent említett - 
kapacitásainkkal nem kezelhető, az üzemeltetés folyamatosságát, biztonságát veszélyeztető helyzet kialakulásához vezet.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Békéscsaba, Szarvasi út, Lencsési útII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:30vagy 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

Víztermelés, kezelés, ellátásEgyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

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)

Közjogi szervezet

Egyéb tevékenység

Építési beruházás

Békéscsaba, Szarvasi úti és Lencsési úti béleléses szennyvízcsatorna rekonstrukció

Békéscsaba, Szarvasi és Lencsési úti béleléses szennyvízcsatorna rekonstrukció: • Békéscsaba, Szarvasi út 0+369,3 - 0+478,4 
NA200 csatornaszakasz bélelése 0+ 94,1 - 0+369,3 NA300 csatornaszakasz bélelése • Békéscsaba, Lencsési út 105,3 m NA300 
csatorna bélelése

Békéscsaba, Szarvasi úti és Lencsési úti bélelés
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

701.Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

302. Jótállási idő vállalása (hónap; min.60 
hónap, max.120 hónap)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

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

Békéscsaba, Szarvasi és Lencsési úti béleléses szennyvízcsatorna rekonstrukció: • Békéscsaba, Szarvasi út 0+369,3 - 0+478,4 
NA200 csatornaszakasz bélelése 0+ 94,1 - 0+369,3 NA300 csatornaszakasz bélelése • Békéscsaba, Lencsési út 105,3 m NA300 
csatorna bélelése Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált 
termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3
) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció 
műszaki leírásában meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie
. Minden, a műszaki leírásban azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, 
elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a 
konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban megjelölt konkrét 
termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő. Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és szerződés 
tervezetben.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

Békéscsaba, Szarvasi út, Lencsési út

Igen

Igen

Nem

Igen

30

Nem

Nem
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

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]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

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

Ért:0-10p; 1.ért.szemp: relatív,fordított arányosítás;2.ért.szemp: abszolút,folytonos hasznossági függvény. A közb.nem ismétlődő,
nem feltételes. AK Kbt.114.§(11)-t nem alkalmazza. AK nem engedi és nem követeli meg GSZ létrehozását.AK konzultációt nem 
tart. Helysz. bej:Békéscsaba, Gyulai út 2. kereszteződés; 2018.08.08. 10:00. AK felhívja a figyelmet Kbt.115.§(6)ra.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

A kizáró okok (Kbt. 114. § (1) bekezdés) alapján: az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSz), akivel szemben fennáll a Kbt.62.§(1)g-k) m) és q) pontjaiban foglalt kizáró 
feltételek valamelyike.

A GSz a fentiekben előírt kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan egyszerű nyilatkozatot nyújtson be, arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (Kr 17.§(1)), továbbá AT-nek a Kbt.62.§(1)kób) esetében nyilatkoznia szükséges pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38./a)–b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa(i)ról. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, és – adott esetben – 
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 
(Kr 13.§). Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a 
meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg az EKR Kr 13.§(2) szerint. AV és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett GSz vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok (Kr 17.§(2)). AT köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha AK nem tette kötelezővé a már ismert AV-k 
megnevezését. Az ajánlatkérő a Kr-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésére álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (4), ill. Kr 17. § alapján). A kizáró okokra vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi (Kr 1.§(7)). Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával vagy az 
alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be. Jogszabályok: a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) 
Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
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IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlattétel, kifizetés pénzneme: HUF. Finanszírozás: saját forrásból. Vonatkozó jogszabályok különösen: - Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(6) és (
7) - Ép. Kr 30-32/B.§ - 2007. évi CXXVII. tv - Ptk. 6:130.§(1)-(2) Fizetési ütemezés: Előleg: 5% Számlázás: 1 db végszámla. 
Tartalékkeret: 10%. Vonatkozó előírások a szerződés tervezetben.

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

Késedelmi kötbér: alapja a nettó egyösszegű ajánlati ár, mértéke 0,5 %/megkezdett késedelmes nap,max. 20%. Meghiúsulási kötbér: 
alapja a nettó egyösszegű ajánlati ár, mértéke 20 %. Hibás teljesítési kötbér: alapja a nettó egyösszegű ajánlati ár, mértéke 0,5 %-a/
nap, max.20 %-a. Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva 60 hónap, illetve a nyertes ajánlattevő 
vonatkozó vállalása szerint. Vonatkozó előírások a szerződés tervezetben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

AK a Kbt. 115.§ (1) szerint jár el, így nem kötelező alk. előírása.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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2018.08.03.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség:nincs. 2. Nem kell megadni: a közbeszerzésnek azt a részét, mely 
teljesítéséhez az AT AV-t vesz igénybe (Kbt. 66.§ (6) a) és ajánlat benyújtásakor már ismert AV-at (Kbt. 66. (6)b). AK felhívja a 
figyelmet Kbt.138.§ (1)-(2), (4)-(5). 3. Kieg. táj. kérhető, válaszKbt.114.§ (6) szerint, az EKR-ben (EKR Kr 2.§) 4. Nyilatkozatok, 
igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(4),(5) ill. – adott esetben – EKR Kr13.§(3)-(4) szerint. Amely 
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot 
az EÜ-n kell megtenni (EKR Kr10.§(2)), melyre EKR Kr 13.§ (1) vélelem az irányadó. Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot 
benyújtó GSz adja (EKR Kr 13.§(2)). AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált –
EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr17.§ (1)
). AT az alk.felt.megf. és a kiz.ok.ig-ra EKR Kr 12.§ (2) szerint is jogosult. 5. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési 
dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi 6. AK – felmerülése 
esetén – aránytalanul alacsony ár vizsgálatát Ép. Kr 25.§ szerint végzi. 7. AT-nek, közös AT-knek, Kbt.65.§(7) ill. ajánlatban 
cégszerű nyilatkozatot tevő szervezet által, egyszerű elektronikus másolatban benyújtandó: • hiteles cégaláírási nyilatkozatát (
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás-minta); • amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a 
cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is 
tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is. 8. A szerződéskötés 
feltétele: - biztosítási szerződés megléte - építőipari kivitelezést végzők Étv. szerinti névjegyzékében szereplése AT tudomásul 
veszi, és vállalja, hogy ezek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.124.§(4) alapján, AK – kihirdetése 
esetén – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT-vel köthet szerződést. 9. Nyertes visszalépése esetén AK – kihirdetése esetén 
– a második legkedvezőbb ajánlatot tevő AT-vel köthet szerződést. (Kbt.131.§ (4)) 10. Részekre bontás (AF. II.1.7) részletes 
indokolása: A tárgyi projekt megvalósítása során az Ajánlatkérő, Alföldvíz Zrt. jelentős mértékű kivitelezési, üzemszervezési és 
egyéb kiegészítő tevékenységet fejt ki a sikeres, problémamentes és az üzembiztonság fenntartását biztosító kivitelezési munka 
valósulásának érdekében. Ezek a feladatok – burkolatok bontása, földmunkavégzés, ideiglenes szennyvízátemelés biztosítása, stb
. - jelentős munkavállalói és műszaki kapacitást kötnek le az adott munkaterületen. A projekt részekre bontásával, adott esetben 
ezek ütemezése, kivitelezése és fenntartása a rendelkezésre álló - fent említett - kapacitásainkkal nem kezelhető, az üzemeltetés 
folyamatosságát, biztonságát veszélyeztető helyzet kialakulásához vezet. 11. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t. 12. Az EKR 
használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR 
működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával 
kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 13. A felhívás a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő. 14. 
A fizetés elektronikus úton történik.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

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)60vagy 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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

2018.08.13. 14:00

HU

2018.08.13. 16:00

Nem




