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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
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x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/keretmegallapodas-me
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20. I. emelet 124. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
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Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233142-6

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45221250-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás mélyépítési munkák kivitelezésére
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján
megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzati kezelésű kül- és belterületi burkolt és burkolatlan
útjainak, útpadkáinak, kerékpárútjainak, járdáinak felújítása, utak, kerékpárutak, járdák, útpadkák,
körforgalmi csomópontok, közművek építése, útépítéssel és útfelújítással kapcsolatos előre nem
tervezhető és tervezhető feladatok ellátása. Főbb munkanemek: közművezetékek bontása, építése,
szabványosítása, út -és közvilágítás, térvilágítás építése, bontása, védelembe helyezése;
forgalomirányító jelzőlámpákhoz kapcsolódó munkák, előkészítő -és földmunkák, útépítés és
pályaszerkezet építés; útépítéssel kapcsolatos bontási munkák; padkaépítés, kátyúzás,
burkolatépítés, szegélyépítés, befejező munkák.
A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó
16.448.714.833.- forint.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a
közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező
megrendelést. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2)
bekezdésének c) pontja szerinti eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
Jelen eljárás négy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. A konkrét
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beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor.
A keretmegállapodás alapján az egyedi szerződések várható átlagos becsült értéke nettó 650 millió
forint. Az egy időben teljesítendő külön szerződések várható összértéke legfeljebb nettó
3.000.000.000 Ft.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építés irányításáért felelős
szakember - mélyépítési munkák irányításából származó - szakmai tapasztalatának időtartama
(hó) (legfeljebb 60 hó) 15
2 2.a) Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt során használt tehergépjárművek megfelelnek az
EURO III normáknak, vagy annál korszerűbbek 5
3 2. b) Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez szállítási feladatokat
a munkaterületre 5
4 2.c) Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat szelektíven gyűjti 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó
lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartamát jogosult 1 alkalommal,
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani, amennyiben az előirányzott keretösszeg a
keretmegállapodás eredeti időtartama alatt nem kerül maradéktalanul felhasználásra.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: több uniós forrás terhére kerülnek a 2. szakaszban
megrendelő munkák elszámolásra.
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere: 1. szempont esetén: egyenes arányosítás, 2. szempont: pontozás, 3. ár
szempont: fordított arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A II.1.5) és II.2.6) pont csak a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1)
bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. §
(4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2011. (X. 30.)
Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a
321/2011. (X.30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
6

adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
További feltételek:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény
tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban
szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk
az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők
egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és
(11) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló
nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján,
ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
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formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak
a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is
elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt
üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele nem éri el összesen a
2.000.000.000 Ft-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk
az alkalmassági követelmények (P1) pontban előírt igazolásait.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: (M1) Az alkalmassági
minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében
meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját
megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60 hónapban teljesített
referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési
beruházás pontos tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (annak kezdő és
befejező időpontját egyaránt) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is
elegendő benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
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bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott
esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen
megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját
teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a
nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a
teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák,
illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás
tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az
általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített legalább 1 db
olyan, mélyépítési munkálatok kivitelezésére vonatkozó referenciával, melynek értéke
önmagában elérte a nettó 400 millió Ft-ot.
Mélyépítési munkálatok alatt Ajánlatkérő a következőket érti: közlekedési létesítmények - út
és/vagy kerékpárút és/vagy járda és/vagy útpadka és/vagy közmű - építése, felújítása.
Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk
az alkalmassági követelmény M1., pontban előírt igazolásait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
9

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő bármely kötelezettségének
késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A késedelmi kötbért a
szerződés teljesítése során felmerülő részhatáridők vonatkozásában önállóan érvényesíti az
Ajánlatkérő. A napi késedelmi kötbér mértéke az adott építési beruházás nettó értékének
0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 15 naptári nap, az ezt meghaladó
késedelmet Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára a rendkívüli
felmondáshoz fűződő jogát. A rendkívüli felmondás jogát Ajánlatkérő a 15 késedelmes naptári napot
követően 15 napon belül érvényesítheti.
Karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
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IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: DMJV Polgármesteri Hivatal
Közbeszerzési Osztály, MAGYARORSZÁG, Debrecen, Piac u. 20. I. em. 124. sz. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek
megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) Az ajánlati felhívás III.1.2.) és a III.1.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási
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módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az
ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma:
00176
5.) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és
Ajánlatkérő részére - az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre - történő
visszaküldésével igazolni kell. A regisztrációs lapot a letöltést követően haladéktalanul, de
lekésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig vissza kell küldeni. Az eljárásban való részvétel
feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.
6.) Jelen beszerzés egységáras és oszthatatlan, a részekre történő ajánlattétel a gazdasági
ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
7.) Az ajánlatokat 1 papír alapú példányban szükséges benyújtani, bontatlan és sértetlen zárt
csomagolásban, magyar nyelven. A papír alapú példányt lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat
oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra
hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni az
ajánlattevő nevét, címét, továbbá az alábbi feliratot: ,,Keretmegállapodás mélyépítési munkák
kivitelezésére - ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
8.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban
történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66.§(2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
11.) A szerződés egységáras.Az “ár” értékelési szempont körében ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok részét képező ártáblázat szerinti “összesen képzett nettó ajánlati ár” összegét
értékeli. Az ártáblázat bármelyik tétele megnevezésének, jellemzőinek, mennyiségi egységének,
mennyiségének átírása, a tétel „0”-val történő szerepletetése, nem szerepeltetése vagy az
ártáblázatban plusz tétel szerepeltetése - amennyiben az nem az Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatásán alapul - az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
12.)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. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a
szerint.
III.2.2) pont folytatása:
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes
ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás
teljesítésért a Nyertes ajánlattevő,vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont
közreműködő felelős. A hibás teljesítési(minőségi) kötbér mértéke az adott építési beruházás
nettó értékének 5%-a/alkalom.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő az eljárás 2.részében megkötésre
kerülő egyedi szerződések tekintetében abban az esetben érvényesíti, ha a Nyertes ajánlattevő
olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 15.naptári napot és
Ajánlatkérő a szerződést, ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással a
rendelkezésre álló 15 napon belül megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az adott építési
beruházás nettó értékének 30%-a.
Ajánlatkérő az építési beruházás ellenértékét saját forrásból és/vagy európai uniós és/vagy
állami támogatásból finanszírozza. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§(1)-(2), és a
Kbt. 135.§(5)-(6) szerint a teljesítést és annak igazolását követően kiállított (rész)számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§(1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135.§(3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2.részében, a Kbt.105.§ (2) bekezdés c) pontja
szerinti eljárás során - a Kbt. 135.§-ában foglaltakkal összhangban, - előleget és részszámlázási
lehetőséget biztosít adott esetben. A részszámlázás lehetőségét Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.)
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Korm rendelet 32. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja a finanszírozás forrásától
függetlenül. Előleg biztosítása a Kbt. 135. §(7) bekezdése alapján történik. Amennyiben az eljárás
2. részének tárgyát képező beszerzés európai uniós támogatásból valósul meg és szállítói
kifizetés alkalmazására kerül sor, az előleget ajánlatkérő a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rend. 119. §-a
szerint biztosítja.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3) pont folytatása:
13.) Ajánlati biztosíték összege: 25.000.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú
számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos
igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által
kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény
eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a
Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
15.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26.§-ára tekintettel a
keretmegállapodás alapján, az eljárás második részét követő egyedi szerződés megkötésének
feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
rendelkezzen olyan érvényes, felelősségbiztosítást is tartalmazó építési-szerelési biztosítással
(C.A.R.), melynek kárérték limitje legalább az adott építési beruházás értékének
5%-a/káresemény és legalább az adott építési beruházás értékének 25%-a/év.
16.) Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében „mélyépítési munkák” alatt a
következőket érti: közlekedési létesítmények - út és/vagy kerékpárút és/vagy járda és/vagy
útpadka és/vagy közmű - építése, felújítása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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