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

I. szakasz: Ajánlatkérő
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(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Kossuth utca rekonstrukciója

A beruházás során a Kossuth utca mintegy 357 méter hosszú szakaszán teljes keresztmetszetében rekonstrukcióra kerül. Az 
akcióterület a Kossuth utca 52. szám alatti ingatlantól déli irányban a Kossuth tér -Rákóczi utca csomópontig tart. A projekt célja a 
történeti folytonosság helyreállítása, valamint, a város turisztikai attrakciója: „A Fény utcájának” megteremtése. Mindezeknek 
megfelelően elsődleges cél a gyalogos forgalom növelése a területen, vagyis egy promenád képzése, amely a Kossuth utca 
kulturális‐gazdasági életét, igényeit hatékonyan ki tudja szolgálni a jövőben. A Kossuth utca útteste ezért egy sávossá szűkül és 
egyirányú lesz. A leszűkített út keleti oldalán egysávos kerékpárút létesül, amely dél felől északi irányba vezet. Az egyirányúsított, 
vegyes forgalmú (kb. 4,70 méter széles) út nyugati oldalához egy kb. 2‐4 méter széles, hullámzó (organikus) vonalú gyalogos sétány 
csatlakozik. Az úttest és a gyalogos sétány csak anyagában, szerkezeti rétegrendjében és képi‐formai megjelenésében válik el 
egymástól – máskülönben egy közlekedési síkot alkot. A tervezett sétány hossza: 263 m A felújítandó járdák teljes hossza: 444 m 
Megszűnő járdaszakaszok teljes hossza: 140 m A tervezett pályaszerkezettel kapcsolatos előírásokat a műszaki dokumentáció 
tartalmazza. JÁTSZÓTÉR Kisebb, kb. 90m2‐nyi területet elfoglaló, öntött gumiburkolattal kialakított játszótér építése a zsinagógával 
szemközti kiteresedésen. PARKI BERENDEZÉSEK, VILÁGÍTÁS Világító kerti ülőbútorok elhelyezése a mozi előtt (2 db) és a 
Szalkai‐házzal (és kávézó) szemben (1 db), a múzeum közelében, a gyalogos sétány indulásánál. Kerti bútorzat elhelyezése a Kossuth 
utca más pontjain. A Kossuth utcán 20 db kerékpártárolót, 1 db információs‐ /hirdetőtáblát és 10 db hulladékgyűjtő kihelyezése. Az 
utca nyugati oldalán található 3 db kék nyomós kút terv szerint esztétikusabb megjelenésű ivókúttá alakul. A rehabilitáció során a 
Kossuth utca térvilágítása is teljes egészében megújul: a vegyes forgalmú út és az „organikus” gyalogos sétány találkozási sávjában 22
db kandeláber elhelyezése szükséges. „A Fény utcája” fejlesztés egyik hangsúlyos eleme a promenád középtengelyén kialakított 
attraktív fény‐játék oszlopok sora. A közbeszerzés tárgy a 10 db fényoszlopból álló látványelem alépítményeinek létesítése. BONTÁS A 
Kossuth utca tervezéssel érintett területe mintegy 350 méternyi hosszúságban és kb. 21‐40 méternyi keresztmetszetében 
burkolatában szinte teljes egészében megújul. A burkolatokat el kell bontani és konténerekben lerakóhelyre szállítani. 
NÖVÉNYALKALMAZÁS Fakivágás:17 db, átültetés: 3 db, ültetés: 22 db, cserjésítés elsősorban az utca keleti oldalán, és a „Mécsest 
tartó kisfiú” szobra körüli parkban1. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek 
meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani
, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, 
illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási 
kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített 
funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott 
megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, a feladatok 
részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, a kivitelezés teljes mennyiségét a 
közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések és a 
Megrendelői követelmények tartalmazzák.
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Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A beruházás során a Kossuth utca mintegy 357 méter hosszú szakaszán teljes keresztmetszetében rekonstrukcióra kerül. Az 
akcióterület a Kossuth utca 52. szám alatti ingatlantól déli irányban a Kossuth tér -Rákóczi utca csomópontig tart. A projekt célja a 
történeti folytonosság helyreállítása, valamint, a város turisztikai attrakciója: „A Fény utcájának” megteremtése. Mindezeknek 
megfelelően elsődleges cél a gyalogos forgalom növelése a területen, vagyis egy promenád képzése, amely a Kossuth utca 
kulturális‐gazdasági életét, igényeit hatékonyan ki tudja szolgálni a jövőben. A Kossuth utca útteste ezért egy sávossá szűkül és 
egyirányú lesz. A leszűkített út keleti oldalán egysávos kerékpárút létesül, amely dél felől északi irányba vezet. Az egyirányúsított, 
vegyes forgalmú (kb. 4,70 méter széles) út nyugati oldalához egy kb. 2‐4 méter széles, hullámzó (organikus) vonalú gyalogos sétány 
csatlakozik. Az úttest és a gyalogos sétány csak anyagában, szerkezeti rétegrendjében és képi‐formai megjelenésében válik el 
egymástól – máskülönben egy közlekedési síkot alkot. A tervezett sétány hossza: 263 m A felújítandó járdák teljes hossza: 444 m 
Megszűnő járdaszakaszok teljes hossza: 140 m A tervezett pályaszerkezettel kapcsolatos előírásokat a műszaki dokumentáció 
tartalmazza. JÁTSZÓTÉR Kisebb, kb. 90m2‐nyi területet elfoglaló, öntött gumiburkolattal kialakított játszótér építése a zsinagógával 
szemközti kiteresedésen. PARKI BERENDEZÉSEK, VILÁGÍTÁS Világító kerti ülőbútorok elhelyezése a mozi előtt (2 db) és a 
Szalkai‐házzal (és kávézó) szemben (1 db), a múzeum közelében, a gyalogos sétány indulásánál. Kerti bútorzat elhelyezése a Kossuth 
utca más pontjain. A Kossuth utcán 20 db kerékpártárolót, 1 db információs‐ /hirdetőtáblát és 10 db hulladékgyűjtő kihelyezése. Az 
utca nyugati oldalán található 3 db kék nyomós kút terv szerint esztétikusabb megjelenésű ivókúttá alakul. A rehabilitáció során a 
Kossuth utca térvilágítása is teljes egészében megújul: a vegyes forgalmú út és az „organikus” gyalogos sétány találkozási sávjában 22
db kandeláber elhelyezése szükséges. „A Fény utcája” fejlesztés egyik hangsúlyos eleme a promenád középtengelyén kialakított 
attraktív fény‐játék oszlopok sora. A közbeszerzés tárgy a 10 db fényoszlopból álló látványelem alépítményeinek létesítése. BONTÁS A 
Kossuth utca tervezéssel érintett területe mintegy 350 méternyi hosszúságban és kb. 21‐40 méternyi keresztmetszetében 
burkolatában szinte teljes egészében megújul. A burkolatokat el kell bontani és konténerekben lerakóhelyre szállítani. 
NÖVÉNYALKALMAZÁS Fakivágás:17 db, átültetés: 3 db, ültetés: 22 db, cserjésítés elsősorban az utca keleti oldalán, és a „Mécsest 
tartó kisfiú” szobra körüli parkban1. A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek 
meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani
, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, 
illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási 
kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített 
funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott 
megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, a feladatok 
részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, a kivitelezés teljes mennyiségét a 
közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések és a 
Megrendelői követelmények tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A beruházás ésszerű keretek között nem osztható meg, a természetes egységet képezők, egymással szorosan összefüggő, egymásra 
épülő tevékenységek tekintetében sem műszaki, sem költséghatékonysági szempontból nem indokolt a részajánlat biztosítása.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

4700 MÁTÉSZALKA, Kossuth utcaII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

2019.08.05

Vállalkozási szerződés – Kossuth u. rekonstrukció

4700 MÁTÉSZALKA, Kossuth utca

Igen
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- Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - A Kbt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

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

Jelen beruházást Ajánlatkérő részben a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013. pályázati konstrukció, részben saját forrás terhére kívánja 
megvalósítani.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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, a keretmegállapodás vagy a 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 vállalkozási díj (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont: Igen

A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (
ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 10)

15

A kötelezően előírt (60 hónap) jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama (
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)

15

Nem

Igen

2019.04.22 2019.08.05

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013.
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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

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Irányadó: a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdései, a 272/
2014. (XI. 5.) Kr. „utófinanszírozásra” vonatkozó szabályai, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése, a 2007. évi CXXVII. tv., valamint a 
2017. évi CL. tv.. Ha Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3.§ 2.] nem vesz igénybe a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik
, alvállalkozó igénybevétele: a 322/2015. Kr. 32/A-32/B. §-a irányadó. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően. Ajánlatkérő 30% előleget biztosít (Kbt. 135. § (8) bek.), elszámolás: részszámlákból arányosan. Nyertes ajánlattevő a 
szerződés elszámolható összegének 5 %-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. 
Részszámlázás: 1 előleg, 3 rész és egy végszámla. Részletek a szerződéstervezetben. Az beruházás engedély-köteles.

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

Ajánlatkérő a Ptk. Hatodik könyve XI. Címének XXVI. Fejezetében szabályozott, szerződést megerősítő biztosítékot köt ki a 
szerződéstervezetben foglaltak szerint. Vállalkozó a Szerződés alapján a jótállás körébe tartozó kötelezettségei teljesítésének 
biztosítására köteles Jótállási Biztosítékot nyújtani. A Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5%-a. Jótállás: min. 60 hónap (
értékelési részszempontot képez). A szerződés elszámolható összegének 5 %-át meghaladó mértékű előleg igénylés esetén a nyertes 
ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 5 
%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelményt.

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

67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással biztosított. 2. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) 
számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 3. Közös ajánlattétel esetén a 
Kbt. 35. § és az EKR rendelet 13. § (2)-(3) irányadó. 4. Az ajánlatot az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján „PDF” 
formátumban kell benyújtani egy vagy több file-ban. 5. Ajánlattevőnek - EKR űrlap kitöltésével - nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint. 6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti 
információkat (Kbt. 66. § (5) bekezdése), EKR űrlap kitöltésével. 7. Az eljárásban – figyelemmel az EKR rendelet 20. § (4) 
bekezdésére – a gazdasági szereplőknek nem kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani. 8. Ajánlatkérő nem
írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. 9. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás 
vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel. A gazdasági szereplők az EKR-en 
keresztül tudnak kérdezni, és ajánlatkérő, az EKR-en keresztül adja meg az eljáráshoz kapcsolódó válaszokat. 10. Ajánlatkérő a 
Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. 11. 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. 12. FAKSZ: dr. Fejér Bernát (00144), dr. Kádár Attila (00611). 13. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 14. A 
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti feladat ellátásához szükséges 
felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A 
felelősségbiztosítás mértéke minimum 20 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény. 15. A részszempontonként/alszempontonként 
kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont. A szakember szakmai tapasztalata tekintetében 10, a jótállás tekintetében 12 a 
megajánlás legkedvezőbb szintje, többletpont nem adható. Jótállás tekintetében 0-12 közötti skálán kell megadnia vállalását, a „0
” megajánlás a kötelezően előírt jótállás vállalását jelenti, a 12-nél többlet vállalás esetén is 72 hónapos jótállás kerül előírásra a 
szerződésben. 16. Alkalmazott értékelési módszerek: Nettó vállalkozási díj (HUF) - fordított arányosítás, szakember szakmai 
tapasztalata és jótállás – egyenes arányosítás.

V.2) További információk

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)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

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

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Nem

2019.04.01 15:00

HU

60

2019.04.01 17:00

Nem




