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Felhívás

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.adony.huAz 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

Zichy kastély park sétány - Termelői PiacKözbeszerzés 
tárgya:

Adony Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000266022019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Adony Város Önkormányzata EKRSZ_
12767133

Adony HU211 2457

Kossuth L. Utca 8

Székely Krisztina

szekely.krisztina@adony.hu +36 25504550

Regionális/helyi szintű
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A kivitelezés volumene műszaki-gazdasági-földrajzi okokból egyetlen szerződés megvalósítását igényli.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Adony, Zichy kastély park; Piac tér- további információ a dokumentációbanII.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:

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Zichy kastély park sétány - Termelői Piac

Zichy kastély park sétány - Termelői Piac kivitelezése a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00012 projekt keretében Zichy kastély park sétány 
ÚTÉPÍTÉS TERÜLETELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Bontási munkák Aszfaltburkolat bontása, marása, élvágással, lerakóra szállítással, 
lerakói díjjal 6207. j út 1 m3 Teljes pályaszerkezet bontása (szegélyek, beton, aszfalt,térkő, alaprétegek) , lerakóra szállítással, lerakói 
díjjal beton járdák: 23,4 m3 beton térburkolat:93 m3 térkő burkolatok: 22,5 m3 aszfalt útpálya:102 m3 beton alaptest: 24,9 m3 Egyéb 
bontási munkák utcabútorok: 12 db FÖLDMUNKÁK Terület előkészítő földmunka Humuszos termőföld leszedése 4.0 km-ig mozgatva S
-1.0: 43 m3 Utcabútorok területén:1,875 m3 Alakító és befejező földmunkák Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen,
füvesítéssel (10 cm vtg.-ban) S-1.0: 680 m2 U-1.0: 89 m2 Rendezvény tér: 63 m2 Utcabútorok területén: 18,75 m2 Földkitermelés a 
kitermelt föld elszállítása 4 km S-1.0: 283,8 m3 U-1.0: 140,6 m3 Rendezvény tér: 220 m3 Utcabútorok területén: 8,75 m3 
ÚTBURKOLATOK Talajjavító réteg M56 mechanikai stabilizáció S-1.0: 137 m3 U-1.0: 70,3 m3 Rendezvény tér: 153,5 m3 Utcabútorok 
területén: 4,5 m3 Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/32 S-1.0: 129 m3 U-1.0: 65,2 m3 Rendezvény tér: 144,8 m3 
Utcabútorok területén: 4,25 m3 Betonkő útburkolat (térkő) készítése 8 cm vtg. kőből Rendezvény tér: 724 m2 Betonkő járdaburkolat (
térkő) készítése 6 cm vtg. kőből S-1.0: 860 m2 Utcabútorok területén: 28,125 m2 Z 2/4 zúzalék ágyazat készítése betonkő burkolatú 
pályaszerkezetekhez 3 cm vtg.-ban S-1.0: 25,8 m3 Rendezvény tér: 21,8 m3 Utcabútorok területén: 0,125 m3 Hengerelt aszfalt 
kopóréteg AC 11 kopó tip. keverékből (4 cm vtg.-ban gépi bedolgozással) U-1.0: 11,92 m3 Hengerelt aszfalt kötőréteg AC 22 kötő tip 
keverékből készítve (6 cm vtg. szélesítésnél) U-1.0: 18,5 m3 SZEGÉLYÉPÍTÉSEK Betonkő szegély (60x20x10 cm) építése járda mellett 
, HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással S-1.0: 680 m Rendezvény tér: 63 m Utcabútorok környezete:10x6=
60 m EGYÉB ÉPÍTÉSI TÉTELEK Tisztító akna építése (csapadék víz elvezetés) előregyártott elemekből (Leier) 100/75 fenékelem, 100/
50 magasító gyűrű, 100/60/60 szűkítő elem, 5-10 cm szintbeállító gyűrűk, földmunkával, 10 cm HK ágyazatra, 10 cm szerelőbetonra 
építve , D 250 öntöttvas gömbgrafitos fedlap elhelyezésével Tervezési területen: 1 db DN200 KG-PVC bekötő vez. ép., teljes 
földmunkával, kiegészítő feladatokkal Tervezési területen: 16+7+7,5+7,5+7,5+7,5+20=73 m DN300 KG-PVC csatorna építése, teljes 
földmunkával, kiegészítő feladatokkal Tervezési területen: 47 m DN400 KG-PVC csatorna építése, teljes földmunkával, kiegészítő 
feladatokkal Tervezési területen: 49+25=74 m d 300 mm tisztítóidom beépítése (D 400 kN teherbírású gömbgrafitos öntvény víznyelő 
rács beépítésével) Tervezési területen: 2 db Ereszcsatorna bekötése HUTTERER&LECHNER HL600 befogadóba, bekötéshez 
szükséges bádogos munka elvégzése, csapadékcsatornára történő rákötéssel tervezési területen: 8 db Meglévő térkőburkolat 
szintreemelése (bontás, helyreállítás szegélyekkel) Tervezési területen: 5,5 m2 Nemesített padka építése, 10 cm vtg.-ban Z 0/22 
zúzalékból U-1.0: 180x0,1=18 m3 Szemetes edény elhelyezése (típus, kialakítás a megrendelői igény szerint) Tervezési területen: 8 db 
Kültéri ülőpadok telepítése (kiegészítő munkákkal, 3 személyes kivitelben, típus, kialakítás a megrendelői igény szerint) Tervezési 
területen: 10 db Óvoda gyalogos bejárati kapu kialakítása (típus, kialakítás a megrendelői igény szerint) U alakú kerékpártámasz 
elhelyezése Tervezési területen: 7 db Közmű és egyéb szakfelügyeletek Ideiglenes létesítmények költségei (vízelvezetés, energia, WC, 
egyéb) Építés alatti forgalomkorlátozási terv, kiépítés, üzemeltetés Geodézia, Minősítések, Minősítési és Megvalósulási terv 
Karakterkorlátra tekintettel folytatva a II.2.4) pontban.
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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 szempont:

Költség szempont:

SúlyszámMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

"II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:" pont folytatása a karakterkorlátra tekintettel: Termelői piac: ÚTÉPÍTÉS FÖLDMUNKÁK Terület 
előkészítő földmunka Humuszos termőföld leszedése 4.0 km-ig mozgatva Tervezési területen: 14 m3 14,00 Alakító és befejező 
földmunkák Humuszos termőföld terítés vízszintes felületen,füvesítéssel (10 cm vtg.-ban) Tervezési területen: 30 m2 30,00 
Földkitermelés a kitermelt föld elszállítása 4 km Tervezési területen: 36 m3 36,00 ÚTBURKOLATOK Talajjavító réteg M56 mechanikai 
stabilizáció Tervezési területen: 5,8 m3 5,80 Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA 0/32 Tervezési területen: 5,3 m3 5,30 
Betonkő járdaburkolat (térkő) készítése 6 cm vtg. kőből Tervezési területen: 35 m2 35,00 Z 2/4 zúzalék ágyazat készítése betonkő 
burkolatú pályaszerkezetekhez 3 cm vtg.-ban Tervezési területen: 1,05 m3 1,05 SZEGÉLYÉPÍTÉSEK Betonkő szegély (60x20x10 cm) 
építése járda mellett , HK ágyazatba, C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással Tervezési területen: 25 m 25,00 EGYÉB 
ÉPÍTÉSI TÉTELEK Szórt útalap építése, 20 cm vtg.-ban Z 0/56 kőanyagból, 5 cm Z 4/8 zúzalékból Tervezési területen: 21,3 m3 21 
Árúsító asztalok horganyzott acélváz (hegesztett kapcsolatokkal)és lábak, festett keményfa felülettel, oldható lerögzítési lehetőséggel (
lábanként négy ponton) 3,0x1,0x0,9 m-es méretben:2 db 2,00 2,0x1,0x0,9 m-es méretben:1 db 1,00 1,0x1,0x0,9 m-es méretben:3 db 
3,00 U alakú kerékpártámasz elhelyezése Tervezési területen: 4 db 4,00 S-1.0 jelű sétány közvilágítás kiépítése Meglévő kandeláberek 
elbontása elszállítása 5db 1. Klt Meglévő lámpatestek elbontása elszállítása 5db 1. Klt Meglévő kandeláber vasalt beton alap elbontása
elszállítása 5db 1.Klt Meglévő betáp biztosító szekrény elbontása elszállítása 1db 1.Klt Meglévő kábelek kikötése, kábel végek lezárása
12db 1.Klt Kábel árok föld kiemelése VII. oszt talajban visszatöltéssel, döngöléssel tereprendezéssel 0.6x0.7m 340 fm Kábel árokban 
homokágy készítése 0.6x0.1 m 340 fm Kábel jelzőszalag elhelyezése 340 fm Védőcső elhelyezése út alatt 100mm-es fekete acélcső 
37x4 sima 22 fm Védőcső elhelyezése Világítási oszlop kábel bevezetéséhez 36mm lépés álló műanyag gégecső 42 fm Földkitermelés 
VII. o. talajban 14 db 1m x 1 m x 1m négyszögkeresztmetszetű gödör, föld elszállítással, tereprendezéssel. 14 m3 Kandeláber oszlop 
talpcsavar vasalat 12mm elhelyezése , négyszögkeresztmetszetű befogott alap készítése betonból 1m3 14 db Földelőszonda DIAM 
16mm/2fm t.h acél elhelyezése 14 db NYY 5x10mm földkábel elhelyezése kábelárokban 418 fm NYY 3x1,5mm földkábel 49 fm Fém 
műanyag bevonatú dekoratív lámpaoszlop elhelyezése 2,5-3fm magas 60mm oszlopcsucs 14 db Park dekoratív világítólámpatest 
elhelyezése 60mm lámpaoszlopcsúcsra IP 54, 220V, E-27 14 db Fényforrások elhelyezése LED 220V 9W E-27 14 db Kábel vég kikébzés
zsugor végzáróval 5x10mm kábelre 29 db Kábel érbekötés 5-érig, érvég kiképzéssel 31 db Betáp biztosító szekrény IP 54 benne 
kalapsín, N és PE sinnel, 1 db 4p áramvédő K 30mA, 3 db 16A kisautomata, 1 db 16A 3F mágneskapcsoló 1 Klt Betáp fővezeték 
kiépítése 1 Klt Világítási oszlop bekötő sorkapocs doboz 10mm IP 54 2 db 23mm tömszelence, 1 db 13,5mm tömszelence 14 db 
Jegyzőkönyvek, érintésvédelmi, kábelszigetelési, villszabványossági. 1 Klt Megvalósulási dokumentáció (D terv) 1 Klt U-1.0 jelű út 
közvilágítás kiépítése Kábel árok föld kiemelése VII.oszt talajban visszatöltéssel, döngöléssel tereprendezéssel 0,6x0,7m 109 fm Kábel 
jelzőszalag elhelyezése 109 fm Kábel árokban homokágy készítése 0,6x0,1m 109 fm Védőcső elhelyezése út alatt 100mm fekete 
acélcső 37x4 sima 24 fm Védőcső elhelyezése világítási oszlop kábel bevezetéséhez 36mm lépésálló műanyag gégecső 10 fm 
Földkiemelése VII oszt. Talajban 3 db 1m x 1m x 1m négyszögkeresztmetszetű gödör, föld elszállítással 3 db Kandeláber oszlop 
talpcsavar vasalat 12 mm elhelyezése, négyszögkeresztmetszetű befogott alap készítése betonból 3 db Karakterkorlát miatt folytatva a
II.2.12)-ben

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Adony, Zichy kastély park; Piac tér- további információ a dokumentációban

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy 
útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)

14

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (igen/nem- maximum 2 fő) 8

Többletjótállás időtartama (hónapokban) 8

Nem

Igen
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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

321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban 
szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a gazdasági szereplőknek szerepelni kell 
az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

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

Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő 
más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

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.2.4) folyt.:Földelőszonda elhelyezése DIAM 16mm/3fm t.h acél elhelyezése 3 db NYY 5x10mm földkábel elhelyezése kábel árokban 
120 fm Nyy 3x1,5mm földkábel elhelyezése 14 fm Fém műanyag bevonatú dekoratív lámpaoszlop 2,5-3 fm magas 60mm oszlopcsúcs 
elhelyezése 3 db Park dekoratív világítólámpatest elhelyezése 60mm lámpacsúcsra IP54, 220V, E27 3 db Kábelvég kiképzés zsugor 
végzáróval 5x10mm 5 db.

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

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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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:

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 és a kifizetések pénzneme a magyar. A finanszírozás utófinanszírozott, a következő jogszabályok alapján 
történik: - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet - az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. Irányadóak továbbá a kifizetésekre a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(
6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 322/2015. Korm. rendelet 30-32/A-B. §-ai. A részletes fizetési feltételeket a 
szerződéstervezet tartalmazza (5 % előleg, 3 rész-, 1 végszámla).

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

Az ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződésben - a szerződés teljesítésének és a jótállási vállalás időtartamára - az 
alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: Késedelmi kötbér 
(20 % mindösszesen); Jótállás. Tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A 
felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. A felelősségbiztosítás 
mértéke a kivitelezésre kiterjedően káreseményenként a legalább nettó 1.000.000,- HUF kártérítési limitet eléri és az éves kártérítési 
limit a legalább nettó 30.000.000,- HUF-nak megfelelő mértékű. A felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, Ajánlatkérőnek és 3. 
személynek okozott kárra kell legalább kiterjednie.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

-

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában a felhívás megküldésétől visszafelé számított 
nyolc évben befejezett (a 8 éves időszakban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett 
kivitelezésre vonatkozó), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciát: - Legalább 300 m2 területű 
betonkő útburkolat (térkő) kivitelezésére vagy azzal műszakilag egyenértékű kivitelezésre vonatkozó referenciával.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 . § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek 
be kell nyújtania a felhívás megküldésétől (jelen felhívás V.3) pontja) visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített, de 
legfeljebb 11 éven belül megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlattevő a műszaki és 
szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat az alkalmasság 
igazolása során. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is 
elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177.
§ (2) bekezdésben foglaltak). 2. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati 
dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015
. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó 
információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban nem kell meg kell jelölni. 3. Jelen hirdetmény a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rend. 30. § (4) bekezdése szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában. 4. 
Ajánlattevő az ajánlatában a beárazott tételes költségvetést is csatolni köteles. A nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés 
feltételeként a szerződéskötés előtt rendelkezésre bocsátani köteles a teljes mennyiségre vonatkozóan egysávos (heti vagy havi 
bontású) indikatív műszaki-pénzügyi ütemtervet. Az ajánlatnak felolvasólapot is kell tartalmaznia. 5. Az ajánlatok értékelési 
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A pontszámok kiosztására vonatkozó módszer 
ismertetésére a közbeszerzési dokumentációban kerül sor (Kbt. 76. § (10) bekezdésére tekintettel). 6. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e
) pontja alkalmazott. 7. A II.2.12) mennyiség folytatása karakterkorlát miatt: Kábel érbekötés 5 kábel érig érvég kiképzéssel 5 db
Világítási oszlop bekötő sorkapocs doboz 10mm IP54 3 db Műanyag bekötő sorkapocs doboz 200x150mm 1 db Fényforrások 
elhelyezése LED 220V,9W E27 3 db Betáp fővezeték kiépítése 1 Klt Jegyző könyvek , érintésvédelmi, kábelszigetelési, 
villszabványossági 1 Klt Megvalósulási dokumentáció (D-terv) 1 Klt játszótér és felnőtt edzőpark közvilágítás kiépítése Kábel 
árok föld kiemelése VII.oszt talajban visszatöltéssel, döngöléssel tereprendezéssel 0,6x0,7m 80 fm Kábel jelzőszalag elhelyezése 
80 fm Kábel árokban homokágy készítése 0,6x0,1m 4,8 m3 Védőcső elhelyezése út alatt 100mm fekete acélcső 37x4 sima 8 fm 
Védőcső elhelyezése világítási oszlop kábel bevezetéséhez 36mm lépésálló műanyag gégecső 6 fm Földkiemelése VII oszt. 
Talajban 3 db 1m x 1m x 1m négyszögkeresztmetszetű gödör, föld elszállítással 1 Klt Kandeláber oszlop talpcsavar vasalat 12 
mm elhelyezése, négyszögkeresztmetszetű befogott alap készítése betonból 3 db Földelőszonda elhelyezése DIAM 16mm/3fm t.h 
acél 3 db NYY 5x10mm földkábel elhelyezése 236 fm Nyy 5x2,5mm földkábel elhelyezése 26 fm Alumínium lámpaoszlop 6,5fm 
magas kétkaros oszlopcsúcs kereszt tartóval 3 db LED fényvető lámpatest 220V, 70W,IP 54 12 db Kábelvég kiképzés zsugor 
végzáróval 5x10mm kábelre 4 db Kábel érbekötés 5 kábel érig, érvég kiképzéssel 5 db Világítási oszlop bekötő sorkapocs doboz 
10mm IP54 3 db Műanyag bekötő sorkapocs doboz 200x150mm 3 db Műany csatlakozó szekrény 380V IP54 Tatóra szerelve 
benne 1db 4p 25A, 30mA áramvédő,3db 16A kisautomata, 1db 380V 5P dugalj, 2db 220V dugalj 1 Klt Betáp fővezeték kiépítése 
1 Klt Jegyző könyvek , érintésvédelmi, kábelszigetelési, villszabványossági 1 Klt Megvalósulási dokumentáció (D terv). 1 Klt 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Ébner Balázs, 00326.

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

HU

Nem




