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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Gyalog és kerékpárutak kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Sátoraljaújhely Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000495552018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata EKRSZ_
13222002

Sátoraljaújhely HU311 3980

Kossuth Tér 5

Szamosvölgyi Péter
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AGILITAS Közbeszerzési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
38610431

Miskolc 3525

Madarász Viktor Utca 13 II. (C) lph. 1/104

Kovács Péter

kozbeszerzes.agilitas@gmail.com
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az építési beruházás egy helyszínen valósul meg, egy funkcionális-műszaki egységet képez, ezért a kivitelezés részekre bontása nem 
indokolt, illetőleg nem is lehetséges.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

3718 j. Károlyfalva – Rudabányácska összekötő út, Sátoraljaújhely város belterületén a Pataki u. – 
Kossuth Lajos u. – Hősök tere – Kossuth Lajos tér - Táncsics tér – Kazinczy u. útvonal

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:200vagy 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:

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Gyalog és kerékpárutak kialakítása

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kerékpárforgalmi fejlesztést kíván megvalósítani. - Károlyfalva városrészben: A létesítmény a 
3718 j. összekötő út mentén tervezett és a 37. sz. főút 69+654 km szelvénye és Károlyfalva belterületi határa (a 3718 j. összekötő út 0
+469 km szelvénye) között biztosít kapcsolatot. A tervezett létesítmény az EV-11 jelű „A” hálózati besorolású kerékpárúthoz 
közvetlenül csatlakozik, hálózati besorolása „B”, mely településrészeket köt össze. A kerékpáros és gyalogos forgalom jelenlegi és 
várható aránya alapján elválasztás nélküli gyalog – és kerékpárút kialakítását tervezik, melynek tervezési sebessége: vt > 20 km/h -
Sátoraljaújhely városi átkelési szakaszon: Hálózati besorolása: B, Tervezési sebesség: <20 km/h. A Szüret utcától az Árpád utcáig 
nyitott kerékpársáv kerül kialakításra a meglévő burkolt felületen történő burkolati jel felfestésével. Az Árpád utcától a Táncsics térig 
kerékpáros nyom kerül kialakításra.

Gyalog és kerékpárutak kialakítása
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kerékpárforgalmi fejlesztést kíván megvalósítani: - Károlyfalva városrészben: A létesítmény a 
3718 j. összekötő út mentén tervezett és a 37. sz. főút 69+654 km szelvénye és Károlyfalva belterületi határa (a 3718 j. összekötő út 0
+469 km szelvénye) között biztosít kapcsolatot. A tervezett létesítmény az EV-11 jelű „A” hálózati besorolású kerékpárúthoz 
közvetlenül csatlakozik, hálózati besorolása „B”, mely településrészeket köt össze. A kerékpáros és gyalogos forgalom jelenlegi és 
várható aránya alapján elválasztás nélküli gyalog – és kerékpárút kialakítását tervezik, melynek tervezési sebessége: vt > 20 km/h A 
tervezett gyalog- és kerékpárút a telekhatárhoz igazodva kerül kialakításra, figyelembe véve a szükséges vízelvezetés, és a padka 
helyigényét. A gyalog- és kerékpárút túloldalán mezőgazdasági területek találhatók, melyek megközelítését tábla bejáró formájában 
szintén biztosítani kell. A kerékpárút csatlakozását az EV-11 jelű kerékpárútig a 37. sz. főút keresztezésével lehet megoldani. A 
gyalogosok számára a buszmegállók megközelítésére szilárd burkolatú járda épül a kerékpárutaktól a főút mindkét oldalán. A tervezett
gyalog- és kerékpárút a 37. sz. főút 69+654 km szelvényétől indul. Az építés illeszkedése miatt tengelynek a szelvényezés szerinti jobb
burkolatszél lett kijelölve. A tengely a 3718 j. összekötő út burkolatszéléhez illeszkedik a 0+012,54 szelvényben. Ezután az útburkolat 
szélességi változásait, valamint a töredezett burkolatszélt figyelembe véve, a meglévő burkolatszéllel kvázi párhuzamosan haladva egy 
R=36 709 m sugarú ívvel éri el a tervezési szakasz végét, a 0+462,31 szelvényt, mely a lakott területen belül található patak 
átereszéig tart, a 3718 j. összekötő út 0+469 km szelvényében található. A főút túloldalán egy új építésű, 14,68 m egyenes kerékpárút 
szakasszal csatlakozik az EV-11 kerékpárúthoz. A Sátoraljaújhely felé közlekedő autóbuszok megállójához egy 9,85 m hosszú egyenes 
járda épül az EV-11 kerékpárút burkolatától, a Sárospatak felé közlekedő autóbuszok megállójához egy 25,29 m hosszú járda épül a 
tervezett gyalog- és kerékpárút 0+003,28 szelvényétől, két helyszínrajzi töréssel, igazodva a főút telekhatárához és az árokhoz. -
Sátoraljaújhely városi átkelési szakaszon: Hálózati besorolása: B. A Szüret utcától az Árpád utcáig nyitott kerékpársáv kerül 
kialakításra a meglévő burkolt felületen történő burkolati jel felfestésével, melynek tervezési sebessége: vt < 20 km/h Az Árpád utcától
a Táncsics térig (nagyrészben „Gyalogos – kerékpáros övezet” kijelölésével) kerékpáros nyom kerül kialakításra. A Táncsics tér egy 40 
m-es szakaszán egyirányú forgalommal szemben kialakított kerékpársáv létesül, majd a Táncsics tértől a Kazinczy út végéig, a 
körforgalmi átvezetésig szintén nyitott kerékpársáv kerül kialakításra. A körforgalmi átvezetés után egy rövid szakaszon szintén 
kerékpáros nyom létesül, ami csatlakozik a kiépített kerékpárúthoz. A főutcán végig futó parkolósáv megtartása mellett a 
rendelkezésre álló útfelületen - a két oldalon felfestésre kerülő nyitott kerékpársáv részleges használatával - biztosítani lehet a két 
forgalmi irány akadálymentes haladását. A nyitott kerékpársáv (települési átkelési szakasz) többnyire forgalomtechnikabeavatkozással 
kerül kialakításra. A nyitott kerékpársáv nyomvonala a meglévő kiemelt útszegélyhez igazodva kerül felfestésre, mely felfestés 
távolsága 1,00 m(sávszélesség) + 0,25 m (biztonsági sáv), vagyis összesen 1,25 m. Egyszerű csomópontokon a nyitott kerékpársáv 
külső széle is felfestésre kerül, így a csomópontokon folyópályával párhuzamosan kerül átvezetésre a nyitott kerékpársáv több sávos, 
illetve körforgalmú csomópontok átvezetése a csomópont típusához illeszkedő módon történik. Részletes műszaki paramétereket a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

3718 j. Károlyfalva – Rudabányácska összekötő út, Sátoraljaújhely város belterületén a Pataki u. – 
Kossuth Lajos u. – Hősök tere – Kossuth Lajos tér - Táncsics tér – Kazinczy u. útvonal

Igen

Igen

Előteljesítés vállalása (nap) 10

Jótállás időtartama (hónap) 20

Nem

Igen
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §, azzal 
az eltéréssel, hogy a Kbt szerinti hatályos szöveg szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell a tényleges tulajdonosát megneveznie)
meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. Ajánlattevő a Kbt. 64. §-a alapján élhet az öntisztázás lehetőségével a 
kizáró okok tekintetében.

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) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az 
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az 
eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki 
számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl
, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].

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

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 információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

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

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

200

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00025
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Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

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

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és 
tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában
, illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-32/B.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az 
ellenérték kifizetése európai uniós támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői 
kifizetés). A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

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

A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi 
szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér - meghiúsulási kötbér Késedelmi 
kötbér (Ptk. 6:186.§): A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 
0,5%-a / naptári nap, melynek maximális mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, 
úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni. Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): 
Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó 
vállalkozói díj 20%-a, melyet Ajánlatkérő értesítésére, 15 napon belül kell Vállalkozónak megfizetni.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni, erre tekintettel 
Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt, és ennek megfelelően a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének utolsó mondata alapján a Kbt. 
69. § (4) bekezdése szerinti felhívást sem alkalmazza.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 2. Közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás 
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 
eljárhat. 3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó 
szervezet létrehozását (projekttársaság). 4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai ( 
CET) idő szerint értendő. 5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem 
magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 6. Az ajánlattétel 
nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak 
ajánlattevő általi felelős fordítását is az ajánlathoz csatolni. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 8. A 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű felelősségbiztosítás mértéke: legalább 50 millió Ft/év és legalább 20 
millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás 
megléte a szerződés megkötésének feltétele, annak elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia. 9. Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása 
kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes 
költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
10. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási 
rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az 
irányadóak.

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

Nem

2018.08.24 11:00

HU

60

2018.08.24 13:00

Nem




