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Felhívás

Az 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:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az 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

Körforgalom és közlekedési létesítmények építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Tiszaföldvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000280202019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Tiszaföldvár Város Önkormányzata EKRSZ_
96353305

Tiszaföldvár HU322 5430

Bajcsy-Zsilinszky Út 2.

Lendvai Orsolya

muszak@tiszafoldvar.hu +36 56570059

Igen

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
35618302

Budapest HU110 1024

Fényes Elek Utca 7-13

Mikesz Csaba

kozut@kozut.hu +36 18199000
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II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:

Ajánlatkérő neve:

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

IgenA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Igen

Tiszaföldvár Város Önkormányzata

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Körforgalom és közlekedési létesítmények építése

A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár 
központjában” Tárgya: Építési beruházás Ajánlatkérő a 4633-Martfű-Kunszentmárton összekötő út és a 4628-Tiszaföldvár-Mezőtúr 
összekötő út csomópontjában körforgalmi csomópont kialakítását tervezi megvalósítani. A projekt közvetlen célja a Kossuth Lajos út - 
Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése. A 
projekt rövid távú, konkrét célja: a település kerékpárút hálózatának továbbfejlesztése, forgalomcsillapítás és balesetmegelőzés. A 
közbeszerzés mennyisége: A tervezett körforgalmi csomópont a következő paraméterekkel került megtervezésre: Körpálya belső sugár
: 18,95 m Körpálya külső sugár: 24,45 m. Járható gyűrű szélessége: 1,50 m. Behajtási sugár: 10,00- 15,00 m között. Kihajtási sugár: 
15,00-30,00 m között. A csomópontba bevezető szakaszon a meglévő buszpályaudvar közlekedését segítő és biztosító behajtó ág és 
kihajtó ág készül a bevezető ágtól szigettel és burkolati jellel elválasztva. A buszpályaudvarhoz kapcsolódó térrészen a gyalogosok 
közlekedését szolgáló sziget is átépítésre kerül a körforgalmi ágakon gyalogos átkelőhelyek kialakításával. A Kossuth Lajos utca 
Cibakháza felőli ágán a meglévő burkolattól a közút szelvényezés szerinti bal oldalának irányába kerül elhúzásra a becsatlakozó 
burkolat. A becsatlakozó ágon a meglévő kerékpárút átvezetése, valamint a gyalogosok átvezetése gyalog-és kerékpárút átkelővel 
kerül kialakításra. A Mártírok útja felőli ágon a meglévő útburkolat elhúzása szintén megtörténik a közút szelvényezés szerinti bal 
oldalának irányába. A Mártírok útja ágon is a gyalogosok átvezetését a szigeten átvezetett gyalogátkelőhely biztosítja. A Mártírok 
útján a körforgalmi csomópont becsatlakozó ágával párhuzamosan új kerékpárút épül. A meglévő buszpályaudvarhoz készült 
merőleges beállású parkolók átépítésre kerülnek. A Kossuth Lajos utcán a Cibakháza irányába eső csomóponti ággal párhuzamosan 
párhuzamos parkoló állások kerülnek kialakításra. A körforgalom építése az alábbi közművek kiváltását, áthelyezését, építését érinti: •
Közvilágítás, 0,4 kV-os hálózat kiváltása, áthelyezése; • Középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása, építése; • Csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítése, valamint ivóvíz hálózat kiváltása. A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár 
központjában” Tárgya: Építési beruházás Ajánlatkérő a 4633-Martfű-Kunszentmárton összekötő út és a 4628-Tiszaföldvár-Mezőtúr 
összekötő út csomópontjában körforgalmi csomópont kialakítását tervezi megvalósítani. A projekt közvetlen célja a Kossuth Lajos út - 
Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése. A 
projekt rövid távú, konkrét célja: a település kerékpárút hálózatának továbbfejlesztése, forgalomcsillapítás és balesetmegelőzés. A 
közbeszerzés mennyisége: A tervezett körforgalmi csomópont a következő paraméterekkel került megtervezésre: Körpálya belső sugár
: 18,95 m Körpálya külső sugár: 24,45 m. Járható gyűrű szélessége: 1,50 m. Behajtási sugár: 10,00- 15,00 m között. Kihajtási sugár: 
15,00-30,00 m között. A csomópontba bevezető szakaszon a meglévő buszpályaudvar közlekedését segítő és biztosító behajtó ág és 
kihajtó ág készül a bevezető ágtól szigettel és burkolati jellel elválasztva. A buszpályaudvarhoz kapcsolódó térrészen a gyalogosok 
közlekedését szolgáló sziget is átépítésre kerül a körforgalmi ágakon gyalogos átkelőhelyek kialakításával. A Kossuth Lajos utca 
Cibakháza felőli ágán a meglévő burkolattól a közút szelvényezés szerinti bal oldalának irányába kerül elhúzásra a becsatlakozó 
burkolat. A becsatlakozó ágon a meglévő kerékpárút átvezetése, valamint a gyalogosok átvezetése gyalog-és kerékpárút átkelővel 
kerül kialakításra. A Mártírok útja felőli ágon a meglévő útburkolat elhúzása szintén megtörténik a közút szelvényezés szerinti bal 
oldalának irányába. A Mártírok útja ágon is a gyalogosok átvezetését a szigeten átvezetett gyalogátkelőhely biztosítja. A Mártírok 
útján a körforgalmi csomópont becsatlakozó ágával párhuzamosan új kerékpárút épül. A meglévő buszpályaudvarhoz készült 
merőleges beállású parkolók átépítésre kerülnek. A Kossuth Lajos utcán a Cibakháza irányába eső csomóponti ággal párhuzamosan 
párhuzamos parkoló állások kerülnek kialakításra. A körforgalom építése az alábbi közművek kiváltását, áthelyezését, építését érinti: •
Közvilágítás, 0,4 kV-os hálózat kiváltása, áthelyezése; • Középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása, építése; • Csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítése, valamint ivóvíz hálózat kiváltása. A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233162-2

45233161-5

45233120-6

45231000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az építési beruházás részekre bontása műszaki, mint a projekt elszámolása szempontjából nem lehetséges.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

5430 Tiszaföldvár 521 hrsz, 2125/4 hrsz, 2125/5 hrsz, 2125/6 hrsz, 367/1 hrsz, 367/2 hrsz, 367/3 hrsz, 
367/5 hrsz, 520 hrsz, 1375/1 hrsz, 1375/2 hrsz, 2127/5 hrsz.

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:225vagy napban:Időtartam hónapban:

Körforgalom és közlekedési létesítmények építése

5430 Tiszaföldvár 521 hrsz, 2125/4 hrsz, 2125/5 hrsz, 2125/6 hrsz, 367/1 hrsz, 367/2 hrsz, 367/3 hrsz, 
367/5 hrsz, 520 hrsz, 1375/1 hrsz, 1375/2 hrsz, 2127/5 hrsz.

Igen

Igen
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint. A kizáró okok tekintetében a felhívás megküldésénél nem régebbi 
keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerint kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. Ajánlatkérő alkalmazza továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdését.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (
1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott 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

Az európai uniós alapokból finanszírozott projekt elnevezése: „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár 
központjában”. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartamára vállalnia kell 2 fő hátrányos helyzetű lakos alkalmazását. Jelen 
eljárásban ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

7Ajánlati ár (nettó forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Többlet jótállás időtartama a kötelező 24 hónapon felül (hónap) (min. 0 és max. 
36 hónap)

2

A szerződés teljesítésében részt vevő szakember ’Közlekedési építmények 
szakterület felelős műszaki vezető [MV-KÉ]’ területen szerzett többlet szakmai 
tapasztalata (hónap) (min. 0 és max. 36 hónap)

1

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A szerződés elszámolható összege 20%-ának megfelelő előleg igényelhető. A teljesítés során nyertes Ajánlattevő három részszáma (25,
50, ill. 75%-os műszaki készültségnél) és végszámla benyújtására jogosult (a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes 
lezárását követően). Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. A szerződés teljesítése 
tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései is alkalmazandók. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) 
bekezdésének megfelelően a számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül 
kiegyenlítésre. Az építési tevékenység engedélyköteles, ezért a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján fordított adózás alá eső 
tevékenység. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre. További információk a dokumentációban

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

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás és jótállási biztosíték. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő késedelmes 
teljesítése esetén a nettó ajánlati ár 1 %-a naponta. A késedelmi kötbér maximum értéke a nettó ajánlati ár 15 %-a lehet. 15 napot 
meghaladó késedelem esetén nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 15%-a. 
Ajánlattevő által megajánlott jótállási időtartam bírálati részszempontként kerül értékelésre. Nyertes ajánlattevő köteles minimum 24, 
maximum 60 hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni. Jótállási biztosíték: mértéke az ajánlati ár nettó összegének 3 %-a. A 
jótállási biztosíték a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően teljesíthető. A Kbt. 134. § (5) bekezdésére figyelemmel az 
ajánlatkérő előírja, hogy a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek az ajánlabtan 
nyilatkozniuk kell. Részletes feltételek a kivitelezési szerződésben.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki - érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építőmérnök, 
építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök) és 
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen 
a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, 
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében 
az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására 
köteles benyújtani. Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is 
elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/ 2013. (VII.11.) Korm.rendelet 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi 
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre. Amennyiben ajánlattevő kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezettel kívánja igazolni alkalmasságát, a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján 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. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők 
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági 
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

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

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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1) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) valamint (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint. 2) A 
szerződés megkötésének tervezett dátuma: az összegezés megküldését követő naptól számított 6. nap, amennyiben ez nap nem 
munkanap, úgy az azt követő első munkanap. 3) Az ajánlatot a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 
elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető 
formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet Ajánlattevő az 
EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdés). Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket 
terheli. 4) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania aláírási 
címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az 
aláírásra jogosult aláírás mintáját. 5) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

-

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.03.19 10:00

HU

60

2019.03.19 12:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői megállapodást csatolni kell. 6) Érvénytelen az 
ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem 
teszi lehetővé. 8) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, azon az ajánlattételi 
felhívást kell érteni. 9) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az 
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja. 10) Ahol a Kbt. vagy 
annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 
benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az 
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű 
elektronikus másolata formájában. 11) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára – jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra annak teljes időtartamára legalább 
70.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 30.000.000,- Ft/ összegű, kivitelezői összkockázatú építés-és 
szerelésbiztosítást kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt biztosítással legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára rendelkezni fog és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerződéskötés időpontjáig nem 
rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 
131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 12) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar 
jog az irányadó. Az irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban, továbbá a közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő által 
valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 13) A kiosztható pontszámok 
részszempontonként: 0–100 pont. A pontszámokatat Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató szerinti (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.12.21.) egyenes és 
fordított arányosítás módszerével osztja ki.




