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Ajánlattételi felhívás
1.

Az Ajánlatkérő
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
cím:
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
telefon:
+36 1 / 372 - 76 - 43
fax:
+36 1 / 466 - 99 - 72
e-mail:
deak.andras@ujbudaprizma.hu
képviseli:
Lőrincz István Gergely, Ügyvezető
A továbbiakban: „Ajánlatkérő”

2.

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet / személy
InTender Consulting Kft.
székhely:
1036 Budapest, Bécsi út 63.
képviseli:
Dr. Pongor Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
levelezési cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet (bejárat a Dereglye utca felől)
telefon:
+36 30 / 637 - 37 - 95
fax:
+36 1 / 396 - 89 - 79
e-mail:
kozbeszerzes@intender.hu
kapcsolattartó: Dr. Kolesár Gergely felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

3.

A közbeszerzési eljárás fajtája, indoka és a főbb irányadó jogszabályok megjelölése
3.1. A közbeszerzési eljárás fajtája:
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1)
bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, a nyílt eljárás szabályainak
alkalmazásával hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást
kezdeményez az uniós értékhatár alatti eljárás vonatkozásában irányadó
rendelkezéseknek megfelelően, a Kbt. 115. § (2) - (4) és (6) - (7) bekezdéseiben
foglaltak szerint eljárva.
3.2. A választott közbeszerzési eljárás fajtájának indoka:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás fajtáját a beszerzési igény tárgyának a Kbt. 19. §
(3) bekezdése szerinti egybeszámított becsült értékét figyelembe véve úgy
határozta meg, hogy az megfeleljen a Kbt. 2. § -ában rögzített alapelveknek, illetve
a Kbt. egyéb vonatkozó előírásainak.
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3.3. A választott közbeszerzési eljárás esetén a főbb irányadó jogszabályok
megjelölése:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás vonatkozásában
irányadó főbb jogszabályokat:
-

-

-

4.

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”);
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet”);
a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
„Ptk.”);
Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
„ÁFA tv.”);
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet”);
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: „Art.”);
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számvitelről szóló
2000. évi C. tv”).

A közbeszerzési dokumentum elérhetősége
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a jelen eljárást megindító felhívás
mellékleteként bocsátja rendelkezésre teljes terjedelemben elektronikus formátumban.

5.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül
Vállalkozási szerződés útfelújítási, járdaépítési és járdajavítási feladatok ellátása
tekintetében
1.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Csárda u. páratlan oldalán (Igmándi u. - Neszmélyi út közötti
szakasz) járdaépítési feladatainak ellátása tekintetében
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2.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Csárda u. páratlan oldalán (Mikes K. u. - Igmándi u. szakasz)
járdaépítési feladatainak ellátása tekintetében

3.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Kelenföldi út (Bartók Béla út - Thallóczy L. u. közötti szakaszán
a Bethlen G. u. Általános Iskola oldalán) járdaépítési feladatainak ellátása
tekintetében

4.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Táska utca páratlan oldalán járdaépítési feladatainak ellátása
tekintetében

5.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Szt. Adalbert tér (Pannonhalmi út - Brassó út közötti szakasz)
járdaépítési feladatainak ellátása tekintetében

6.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Torbágy utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében

7.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Kaptárkő utca járdajavítási feladatainak ellátása
tekintetében

8.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Csikihegyek utca járdajavítási feladatainak ellátása
tekintetében

9.

rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Tűzkő utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében

10. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Gazdagréti tér járdajavítási feladatainak ellátása
tekintetében
5

Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Vállalkozási szerződés útfelújítási, járdaépítési és járdajavítási feladatok ellátása tekintetében
Ajánlattételi felhívás

11. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Frankhegy utca járdajavítási feladatainak ellátása
tekintetében
12. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Regős utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
13. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Regős köz járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
14. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Törökugrató utca járdajavítási feladatainak ellátása
tekintetében
15. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Szt. Adalbert tér (Pannonhalmi út - Brassó út közötti
szakaszon) útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
6.

A részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások, valamint annak meghatározása,
hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot
6.1. Részajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési
részajánlatok tételét.

eljárás

vonatkozásában

lehetővé

teszi

A részajánlattételi lehetőséget ajánlatkérő azzal biztosítja, hogy részajánlatot
valamennyi
részre lehet tenni.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében nem korlátozza az egy
ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.
6.2. Többváltozatú (alternatív) ajánlattételre vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő

tárgyi

közbeszerzési

eljárás

tekintetében

nem

engedélyezi
6

Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Vállalkozási szerződés útfelújítási, járdaépítési és járdajavítási feladatok ellátása tekintetében
Ajánlattételi felhívás

többváltozatú ajánlat benyújtását.
7.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés útfelújítási, járdaépítési és járdajavítási feladatok ellátása
tekintetében
1. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Csárda u. páratlan oldalán (Igmándi u. - Neszmélyi út közötti
szakasz) járdaépítési feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata járdaépítési, illetve felújítási
munkákat tervez a Csárda utcában.
A járdaépítés, illetve felújítás során elbontásra kerül a meglévő rossz állapotú betonlapos
járda. Az új járdaépítés során megmarad a már meglévő kiemelt szegély. A járda a
Neszmélyi út végénél bontásra kerül a járdaépítést akadályozó cserje sor.
Az új járda szerkezete:
- 10 cm vtg.-ban talajjavító réteg tömörítve (gk. behajtóknál 15 cm vtg.-ban)
- 10 cm soványbeton alap (gk. behajtóknál 15 cm vtg.-ban)
- 3 cm fektető homok
- 6 cm vtg.-ban szürke burkolókő
Térkőburkolat: 60,2 m2
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
2. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Csárda u. páratlan oldalán (Mikes K. u. - Igmándi u. szakasz)
járdaépítési feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata járdaépítési, illetve felújítási
munkákat tervez a Csárda utcában.
A járdaépítés, illetve felújítás során elbontásra kerül a meglévő rossz állapotú betonlapos
7

Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Vállalkozási szerződés útfelújítási, járdaépítési és járdajavítási feladatok ellátása tekintetében
Ajánlattételi felhívás

járda. A járdaépítés, illetve felújítás során a meglévő kiemelt szegély tovább épül és
befordul a Mikes K. utcába, a kerítés felőli oldalon pedig kerti szegély kerül kiépítésre.
Az új járda szerkezete:
- 10 cm vtg.-ban talajjavító réteg tömörítve (gk. behajtóknál 15 cm vtg.-ban)
- 10 cm soványbeton alap (gk. behajtóknál 15 cm vtg.-ban)
- 3 cm fektető homok
- 6 cm vtg.-ban szürke burkolókő
Térkőburkolat: 180 m2
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
3. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Kelenföldi út (Bartók Béla út - Thallóczy L. u. közötti szakaszán a
Bethlen G. u. Általános Iskola oldalán) járdaépítési feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata járdaépítési, illetve felújítási
munkákat tervez a Kelenföldi utcában a Bethlen Gábor Általános Iskola előtti oldalon.
A járdaépítés, illetve felújítás során elbontásra kerül a meglévő rossz állapotú, töredezett
járólapos járda. A járdaépítés, illetve felújítás során 185 fm új kerti szegély kerül
kivitelezésre az út felőli oldalon, a telekhatáron a meglévő kerítéslábazatig épül a járda.
Az új járda szerkezete:
- 10 cm vtg.-ban talajjavító réteg tömörítve (gk. behajtóknál 15 cm vtg.)
- 10 cm soványbeton alap (gk. behajtóknál 15 cm vtg.)
- 3 cm fektető ágyazat
- 6 cm vtg.-ban szürke burkolókő
Térkőburkolat: 192 m2
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
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- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
4. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Táska utca páratlan oldalán járdaépítési feladatainak ellátása
tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata járdaépítési, illetve felújítási
munkákat tervez a Táska utcába.
A járdaépítés, illetve felújítás során elbontásra kerül a rossz állapotú töredezett járólapos
járda. A járdaépítés, illetve felújítás során 163,5 fm új kerti szegély kerül kivitelezésre az
út felőli oldalon.
Az új járda szerkezete:
- 10 cm vtg.-ban talajjavító réteg tömörítve
- 10 cm soványbeton alap
- 3 cm fektető ágyazat
- 6 cm vtg.-ban szürke burkolókő
Térkőburkolat: 179,4 m2
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
5. és 15. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Szt. Adalbert tér (Pannonhalmi út - Brassó út közötti szakasz)
járdaépítési feladatainak ellátása tekintetében
Vállalkozási szerződés a Szt. Adalbert tér (Pannonhalmi út - Brassó út közötti szakaszon)
útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata járdaépítési, illetve felújítási
munkákat tervez a Szt. Adalbert téren.
A járdaépítés, illetve felújítás során elbontásra kerül a meglévő rossz állapotú töredezett
járólapos járda, illetve az elöregedett kátyúsodott hengerelt aszfalt járda.
A járdaépítés és felújítás során így egységes szerkezetű öntött aszfalt járda kerül
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kialakításra. Az építés során a telekhatáron, ahol nincs lábazat ott kerti szegély fektetésre
kerül sor és az út felőli oldalon kiemelt szegély épül, a gk. behajtóknál pedig „K” szegély
kerül. A járdaépítéssel párhuzamosan felújításra kerül a útpálya átlagosan 1,4 – 1,5
szélességben.
Az új járda szerkezete:
- 10 cm vtg.-ban talajjavító réteg tömörítve (gk. behajtóknál 15 cm vtg.-ban)
- 10 cm soványbeton alap (gk. behajtóknál 15 cm vtg.-ban)
- 3 cm vtg.-ban öntött aszfalt
Öntött aszfalt burkolat: 6,4 m3
A járdaépítés során 77 fm kerti szegély és 126,5 fm kiemelt, illetve „K” szegély építésére
kerül sor.
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
6. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Torbágy utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lokális járdajavítási munkákat
tervez a Torbágy utcában.
Az Önkormányzat által kijelölt helyeken lokális javítások készülnek
- öntött aszfalt burkolat szélvágása aszfaltvágó géppel
- öntött aszfalt bontása
- bontási törmelék talicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt talicskázása, bedolgozása
Összesen: 140 m2-en
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
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- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
7. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Kaptárkő utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lokális járdajavítási munkákat
tervez a Kaptárkő utcában.
Az Önkormányzat által kijelölt helyeken lokális javítások készülnek
- öntött aszfalt burkolat szélvágása aszfaltvágó géppel
- öntött aszfalt bontása
- bontási törmelék talicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt talicskázása, bedolgozása
Összesen: 136 m2-en
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
8. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Csikihegyek utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lokális járdajavítási munkákat
tervez a Csikihegyek utcában.
Az Önkormányzat által kijelölt helyeken lokális javítások készülnek
- öntött aszfalt burkolat szélvágása aszfaltvágó géppel
- öntött aszfalt bontása
- bontási törmelék talicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt talicskázása, bedolgozása
Összesen: 135 m2-en
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
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kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
9. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Tűzkő utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lokális járdajavítási munkákat
tervez a Tűzkő utcában.
Az Önkormányzat által kijelölt helyeken lokális javítások készülnek
- öntött aszfalt burkolat szélvágása aszfaltvágó géppel
- öntött aszfalt bontása
- bontási törmelék talicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt talicskázása, bedolgozása
Összesen: 126 m2-en
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
10. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Gazdagréti tér járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lokális járdajavítási munkákat
tervez a Gazdagréti térnél.
Az Önkormányzat által kijelölt helyeken lokális javítások készülnek
- öntött aszfalt burkolat szélvágása aszfaltvágó géppel
- öntött aszfalt bontása
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- bontási törmelék talicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt talicskázása, bedolgozása
Összesen: 151 m2-en
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
11. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Frankhegy utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lokális járdajavítási munkákat
tervez a Frankhegy utcában.
Az Önkormányzat által kijelölt helyeken lokális javítások készülnek
- öntött aszfalt burkolat szélvágása aszfaltvágó géppel
- öntött aszfalt bontása
- bontási törmelék talicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt talicskázása, bedolgozása
Összesen: 131 m2-en
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
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12. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Regős utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lokális járdajavítási munkákat
tervez a Regős utcában.
Az Önkormányzat által kijelölt helyeken lokális javítások készülnek
- öntött aszfalt burkolat szélvágása aszfaltvágó géppel
- öntött aszfalt bontása
- bontási törmelék talicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt talicskázása, bedolgozása
Összesen: 146 m2-en
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
13. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Regős köz járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata lokális járdajavítási munkákat
tervez a Regős közben.
Az Önkormányzat által kijelölt helyeken lokális javítások készülnek
- öntött aszfalt burkolat szélvágása aszfaltvágó géppel
- öntött aszfalt bontása
- bontási törmelék talicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt talicskázása, bedolgozása
Összesen: 100 m2-en
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
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Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
14. rész esetében:
Vállalkozási szerződés a Törökugrató utca járdajavítási feladatainak ellátása tekintetében
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata járdaépítési, illetve felújítási
munkákat tervez a Törökugrató utcában.
A járdafelújítás során elbontásra kerül a meglévő rossz állapotú öntött aszfalt járda és a
mellette lévő megsüllyedt kerti szegély, valamint a vízelvezetést szolgáló beton
töredezett folyóka.
A járdafelújítás során új előre gyártott betonelemes folyóka épül a meglévő víznyelők
szintbehelyezésével, mintegy 27 fm-en.
Kiépítésre kerül a 172 fm kerti szegély, 7,5 m3 öntött aszfalt járda, valamint az aljzat 5 m3
C8-10 betonból.
Továbbá a környéken lokális járdajavításira kerül sor
- öntött aszfalt járda, szélvágása
- öntött aszfalt bontása
- bontási törmelék kitalicskázása
- bontási törmelék gépkocsira rakása, elszállítása lerakóra
- új öntött aszfalt betalicskázása és bedolgozása
Összesen: 51 m2
A munka csak az érvényes munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető.
A kivitelezési munkákat a lakók kiértesítésével, az ideiglenes KRESZ táblák kihelyezésével
kell kezdeni.
Balesetvédelem:
A kivitelezőknek a kivitelezés során a saját munkavédelmi előírásain túlmenően felhívjuk
a figyelmét az alábbiak pontos betartására.
- A közterületen folyó munkáknál a munkaterület éjszakai megvilágítására.
- A munkaterület elkorlátozására.
- A közúti és gyalogos forgalom biztonságos elvezetésére a munkaterület mellett.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy
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Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Becsült érték:
1. rész vonatkozásában 1.250.000,- Ft + ÁFA
2. rész vonatkozásában 3.000.000,- Ft + ÁFA
3. rész vonatkozásában 3.900.000,- Ft + ÁFA
4. rész vonatkozásában 3.800.000,- Ft + ÁFA
5. rész vonatkozásában 3.900.000,- Ft + ÁFA
6. rész vonatkozásában 2.000.000,- Ft + ÁFA
7. rész vonatkozásában 1.950.000,- Ft + ÁFA
8. rész vonatkozásában 1.950.000,- Ft + ÁFA
9. rész vonatkozásában 1.800.000,- Ft + ÁFA
10. rész vonatkozásában 2.150.000,- Ft + ÁFA
11. rész vonatkozásában 1.900.000,- Ft + ÁFA
12. rész vonatkozásában 2.100.000,- Ft + ÁFA
13. rész vonatkozásában 1.450.000,- Ft + ÁFA
14. rész vonatkozásában 4.100.000,- Ft + ÁFA
15. rész vonatkozásában 2.750.000,- Ft + ÁFA
CPV kód(ok):
Fő tárgy:
45233141-9
További tárgyak:
45233142-6
45213316-1

8.

Fő szójegyzék
Közútkarbantartás
Közútjavítás
Járdák kivitelezése

Annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, vagy elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás eredményeként:
Keretmegállapodás megkötésére:
nem kerül sor
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárás során:
Dinamikus rendszer alkalmazására:
Elektronikus árlejtés alkalmazására:

nem kerül sor
nem kerül sor
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9.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Valamennyi rész vonatkozásában:
A teljesítés határideje:

10.

A jelen közbeszerzési eljárás alapján aláírásra kerülő
szerződés tárgyát képző feladatok teljesítési határideje
2017. december 15.

A teljesítés helye
Valamennyi rész vonatkozásában:

11.

Természetbeni megjelölés:

Budapest XI. kerület

NUTS Kód:

HU101

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra való
hivatkozás
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
Ptk.;
Kbt.;
322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet;
ÁFA tv.;
Art.;
Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

12.

Az ajánlatok értékelési szempontja
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok alapján értékeli.
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A Kbt. 76. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően Ajánlatkérő az alábbi
részszempontok alapján értékeli az ajánlatokat:
Értékelési szempont
1.
2.
3.

Ajánlati ár (nettó Ft)
Jótállás (hónap)
Szakember (fő)

Súlyszám
7
1
2

Az értékelési részszempontok az ajánlattételi közbeszerzési dokumentumban kerülnek
részletesen kifejtésre.
12.1. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
1-10.
12.2. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési
Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) az 1.
részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.), a 2 - 3.
részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét
alkalmazza.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték
arányú ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés
szabályai szerint.
13.

A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód
Valamennyi rész vonatkozásában:
13.1. Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
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bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
13.2. Az előírt kizáró okok igazolási módjára való utalás:
Ajánlattevők az előírt kizáró okokat az alábbi jogszabályhelyekben foglaltaknak
megfelelően kötelesek igazolni:
-

Kbt. 67. § (4) bekezdése
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdés

A kizáró okok tekintetében olyan nyilatkozatot kell csatolni, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál.
Az előírt kizáró okokkal kapcsolatos részletes információk a közbeszerzési
dokumentumokban kerül meghatározásra.
14.

Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód
14.1. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik összesen
- az első rész esetében minimum nettó 900. 000,- Ft teljes árbevétellel
- a második rész esetében minimum nettó 2.250.000,- Ft teljes árbevétellel
- a harmadik rész esetében minimum nettó 2.900.000,- Ft teljes árbevétellel
- a negyedik rész esetében minimum nettó 2.850.000,- Ft teljes árbevétellel
- az ötödik rész esetében minimum nettó 2.900.000,- Ft teljes árbevétellel
- a hatodik rész esetében minimum nettó 1.500.000,- Ft teljes árbevétellel
- a hetedik rész esetében minimum nettó 1.400.000,- Ft teljes árbevétellel
- a nyolcadik rész esetében minimum nettó 1.400.000,- Ft teljes árbevétellel
- a kilencedik rész esetében minimum nettó 1.350.000,- Ft teljes árbevétellel
- a tizedik rész esetében minimum nettó 1.600.000,- Ft teljes árbevétellel
- a tizenegyedik rész esetében minimum nettó 1.400.000,- Ft teljes
árbevétellel
- a tizenkettedik rész esetében minimum nettó 1.500.000,- Ft teljes
árbevétellel
- a tizenharmadik rész esetében minimum nettó 1.000.000,- Ft teljes
árbevétellel
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- a tizennegyedik rész esetében minimum nettó 3.000.000,- Ft teljes
árbevétellel
- a tizenötödik rész esetében minimum nettó 2.000.000,- Ft teljes árbevétellel
a felhívás közvetlen megküldésének napját megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg
működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el
az előírt összeget.
14.2. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges alkalmassági
minimumkövetelmények esetében megkövetelt igazolási módokra való utalás:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeket.
vagy
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az
Ajánlatkérő
által
előírt
pénzügyi-gazdasági
alkalmassági
minimumkövetelménynek.
14.3. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában, amennyiben
nem rendelkezik a vizsgált időszakban az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, a jelen beszerzés tárgyával megegyező (útburkolat
javítási és / vagy útburkolat kialakítási és / vagy járdafelújítási munkálatok)
referenciával.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági
minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként
vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy
ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja
figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés
esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %
-a is megjelölendő.
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14.4. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges alkalmassági
minimumkövetelmények esetében megkövetelt igazolási módokra való utalás:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése, továbbá 22-24. § -ainak a Kbt. harmadik része
szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell
igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
vagy
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevőnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.
14.5. A gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való
szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó
alkalmassági minimumkövetelmény:
K.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
(i)
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az
építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes
országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásában, illetve
(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a
letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik
a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal.
14.6. A gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés minimumkövetelménnyel
kapcsolatos igazolási módjára való utalás:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
21. § (1) bekezdésének előírásait.
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15.

Az ajánlattételi határidő
2017. november 7. napján 11 óra 00 perc

16.

Az ajánlat benyújtásának címe
InTender Consulting Kft.
(székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet - bejárat a Dereglye utca felől)

17.

Az ajánlattétel nyelve
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében kizárólag magyar nyelven teszi lehetővé
az ajánlattételt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a magyar nyelven
kívül más nyelven nem lehet ajánlatot benyújtani.

18.

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlat(ok) felbontásán
jelenlétre jogosultakat
18.1. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:
Megegyezik a felhívás 15. pontjában meghatározott időponttal.
18.2. Az ajánlat(ok) felbontásának helye:
Megegyezik a felhívás 16. pontjában meghatározott helyszínnel.
18.3. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlat(ok) felbontásánál kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített
személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.
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19.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlati kötöttség a végső ajánlat megtételétől, illetve annak megtételére nyitva álló
határidő lejártától számított 60 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. §
(5) bekezdésére.

20.

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk
A közbeszerzési eljárás során nem kerül ajánlati biztosíték előírásra.

21.

A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés esetében nem
határoz meg a teljesítéssel kapcsolatos különleges feltételeket.

22.

Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatokat
Tárgyi közbeszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és / vagy
programmal nem kapcsolatos.

23.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékok megjelölése
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket,
illetve megkövetelt biztosítékokat:
-

Késedelmi kötbér
Meghiúsulási kötbér
Jótállás

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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24.

A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályok, a
tárgyalás helyszíne és időpontja
A benyújtott ajánlatok tárgyalás megtartása nélkül kerülnek elbírálásra.

25.

A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk
Ajánlatkérő a hiányok pótlására és a felvilágosítások benyújtására a Kbt. 71. § szerint
lehetőséget biztosít.

26.

Egyéb információk
26.1.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti,
hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes
ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó
szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

26.2.

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk
ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni
kell!).

26.3.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva
újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, 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.

26.4.

Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont
vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (4) bekezdése).

26.5.

Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek,
aki az érdeklődését írásban jelzi. Az érdeklődéssel egyidejűleg meg kell adni az
írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet,
amelyre az Ajánlatkérő a Kbt. -ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését
jelző gazdasági szereplőnek.

26.6.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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26.7.

27.

A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem
szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve
a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

A felhívás megküldésének napja
Az eljárást megindító felhívás 2017. október 27. napján került megküldésre az
ajánlattevők részére.

Kelt: Budapest, 2017. október 27.

Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
képviseletében
InTender Consulting Kft.
Dr. Pongor Dániel
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:

Közbeszerzési dokumentum I. kötete
Közbeszerzési dokumentum II. kötete
Közbeszerzési dokumentum III. kötete
Közbeszerzési dokumentum IV. kötete
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