Ajánlattételi felhívás
TERVEZET
a BMÖFT/6-9/2021 kódszámú Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása keretén belül támogatást nyert a Kesztölci utca 1347 hrsz-ú belterületi
szilárd burkolatú önkormányzati út felújítására
1.

Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:
Neve: Piliscsév Község Önkormányzata
Címe: 2519 Piliscsév, Béke utca. 24.
Adószáma: 15729806-2-11
polgármester: Kosztkáné Rokolya Bernadett
Kapcsolattartó: Skandera Katalin
Kapcsolattartó telefonszáma: 30/676-9596
Kapcsolattartó e-mail címe: polgarmester@piliscsev.hu

2. Előzmények
Az Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő támogatási kérelmet (továbbiakban: Projekt) nyújtott
be a Belügyminisztérium, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
című felhívásra (továbbiakban: Felhívás).
3. A szolgáltatást Ajánlatkérő „kézi beszerzés” útján valósítja meg. Ajánlatkérőnek
egybeszámítási kötelezettsége nem áll fenn jelen beszerzés tekintetében.
Az Ajánlatkérő a felhívást öt ajánlattevőnek küldi el.
4. A szolgáltatás tárgya és mennyisége:
Ellátandó feladatok meghatározása:


a Kesztölci utca 1347 hrsz-ú belterületi szilárd burkolatú önkormányzati út
felújítására
című támogatói okiratban meghatározott műszaki tartalom (Aszfaltburkolat felső
rétegeinek lemarása, részben padka készítése, mechanikailag stabilizált alapréteg
készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC 11 kopóréteg készítése.) A
melléklet árazatlan költségvetés szerint.

5. A feladatellátás jogi jellege:
útfelújítás

6. Teljesítési határidő:
2022.09.30.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az esetleges hiánypótló kérdések megválaszolása – határidő: 15 nap
7. A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye
8.Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítést követő 30 napon belül kerül átutalásra a
szerződésben rögzített ajánlati ár.
Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni.
Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő –
közvetlen és közvetett – költségét.
A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat
igényt.
Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
9. Ajánlatok formai és tartalmi elemei
Az ajánlatot a jelen Ajánlatkérés 1. sz. mellékletének (továbbiakban: Ajánlat) kitöltésével kell
megtenni.
A kitöltött Ajánlatot eredetiben alá kell írni.

10. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, olyan gazdasági szereplő, aki
a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
Igazolási mód: Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

11. Alkalmassági feltételek:
Alkalmassági feltétel típusa
Gazdasági-pénzügyi

Alkalmassági feltétel leírása Igazolás módja
Ajánlatban tett Ajánlattevői nyilatkozat.

Ajánlattevő bankszámláin az Ajánlatkérés
közzétételét megelőző 2 évben nem volt 30
napot meghaladó sorban állás.
Műszaki-szakmai
Ajánlattevő szakmai végrehajtója
rendelkezik a feladat ellátásához szükséges
tervezői jogosultsággal, aktív névjegyzéki
számmal, valamint tervezői felelősségbiztosítással.

Átadás-átvételi dokumentáció tartalmaként
igazolva.[W1]

12. Azokat az ajánlatokat, amelyeket Ajánlattevő nem a jelen Ajánlatkérés 1. sz.
mellékletének kitöltésével tesz meg, és/vagy amelyeknek formai elemeit Ajánlattevő
módosítja, és/vagy amelyeket Ajánlattevő aláírás nélkül küldi meg, Ajánlatkérő
érvénytelennek tekinti és így az értékeléskor azokat nem veszi figyelembe.
Ajánlattevőként nem járhat el, aki a 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ban meghatározott
szempontok alapján összeférhetetlennek minősül, illetőleg az, aki a közpénzekből nyújtott
támogatásokra vonatkozó jogszabályok alapján összeférhetetlennek minősül.

13. Ajánlatok beadásának módja, helye, határideje:
Ajánlattételi határidő: 2022. április 21. 16 óra 00 perc
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlattételi határidőtől számított 3 munkanapon
belül.
Az Ajánlatot a jelen felhívás 1. sz. mellékletét képező sablon alapján kell elkészíteni, eredetiben
alá kell írni, be kell szkennelni, és e-mailben megküldeni az ajánlattételi határidőig.
Az ajánlattételi határidő leteltét követően e-mail útján beérkezett Ajánlatokat Ajánlatkérőnek
nem áll módjában figyelembe venni az értékelés során.

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani
forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán. Nem magyar nyelvű
árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem
szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.

14. Alternatív ajánlat:
nem lehetséges
15. Az ajánlattétel nyelve:
magyar
16. Ajánlatok elbírálási szempontja:
Legjobb ár-érték arány szerint
Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli, melyek megfelelnek jelen Ajánlatkérésben
előírt feltételeknek.
Bírálati szempont:
1. Nettó vállalási ár (HUF)

Súlyszám:
70

2. Rendelkezik megfelelő útépítési
30
referenciával az ajánlattételi felhívást
megelőző két gazdasági évben
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot:
1. részszempont esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított
arányosítás:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin, ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemének az 1. részszempont tekintetében a legalacsonyabb
ajánlati ár, minősül.

2. részszempont esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a legjobb ár-érték arány esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) foglaltak szerinti pontozással:
Ajánlattevő rendelkezik útépítési tapasztalattal az ajánlattételi felhívást megelőző két gazdasági
évben.
Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon tett nyilatkozata alapján nem rendelkezik a bírálati
szempontnak megfelelő szakemberrel, úgy az 1 pont.
A legelőnyösebb ajánlatnak az igen válasz minősül, mely 10 pont.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni
Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra,
majd összeadásra kerülnek.
Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot
tevő ajánlattevőnek.

17. Egyéb információk:
Az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott tevékenységét az BMÖFT/6-9/2021
kódszámú pályázati konstrukció felhívásának és egyéb dokumentumainak figyelembe
vételével kell ellátnia. Ezek különösen, de nem kizárólagosan a következők:
1.
Felhívás
2.
Általános útmutató
3.
Megjelölt jogszabályok
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terhelik.
Piliscsév, 2022. március 18.
Üdvözlettel:
…………………………………..
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

FELOLVASÓ LAP
Az ajánlatkérő által a
szerződéshez rendelt
elnevezés:

BMÖFT/6-9/2021 kódszámú
pályázati felhívás
szilárd burkolatú közút felújítására

Ajánlatkérő neve, címe:
Ajánlattevő neve
(megnevezése):
Ajánlattevő címe
(székhely,):
Adószám:
Képviseletre jogosult
személy neve, beosztása:
Képviseletre jogosult
személy elérhetősége:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó levelezési
címe:
Kapcsolattartó
telefonszáma:
Kapcsolattartó
telefaxszáma:
Kapcsolattartó e-mail
címe:
Az ajánlat érvényessége:
- Nettó ajánlati ár (HUF): ……………………….- Ft + ÁFA, azaz
…………………………….. forint plusz ÁFA
- Rendelkezik útépítési referenciával az
ajánlattételi felhívást megelőző két gazdasági évben.

IGEN / NEM

Keltezés:…………………

…….…………………………………
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről, pecsét)

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott

[név] mint a(z)

cégnév, székhely] ajánlattevő

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5.
melléklet 2.3.2.5b pontjában (továbbiakban: Korm.rend) foglaltaknak megfelelően
ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,
hogy társaságunkkal szemben az összeférhetetlenségi szabályok nem állnak fenn.
A Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően nem független az az Ajánlattevő,
a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét
gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési;
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő
szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner
vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és
2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér
házastársa.

Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjában
(továbbiakban: Korm.rend) foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,
Társaságunkkal szemben az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn.
Valamint nyilatkozom, hogy megfelelünk az Ajánlati felhívásban előírt pénzügyigazdasági és műszaki-szakmai feltételeknek.

Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

