ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000056652018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Püspökladány Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Csapadékvíz elvezető rendszer építése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Püspökladány Város Önkormányzata

EKRSZ_
55300784

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Püspökladány

Postai irányítószám:

4150

Ország:

Dr.

Kapcsolattartó személy:

Mezei

imre.mezei@gmail.com

Telefon:

Imre
+36 209105262

Fax:

+36 56410962

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.puspokladany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység:
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Magyarország

Bocskai Utca 2

Egyéb cím adatok:

E-mail:

HU321

NUTS-kód:

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45232450-1

Csapadékvíz elvezető rendszer építése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében kiépítésre kerül összesen 1.508 m burkolt csatorna (ebből 1.316 m nyílt, 192 m zárt nyomócső), illetve
felújításra kerül 2 db átemelő szivattyúi, nyomócsövei, szerelvényei kapacitásbővítés nélkül. Önállóan nem támogatható
tevékenységek: A projekt keretében átépítésre kerül 3 db áteresz.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

2019.04.30.

Püspökladány külterület, Hrsz:0280/97, 0280/99;0280/101;0280/120;0280/121;1861/1;1862/6;1862
/7;1873/2;1874;1875;1876;1877;1892;1893;2023;2025;2026/1;2026/2;2027

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
műszaki és gazdasági szempontból a beszerzés tárgya nem elválasztható részekből áll, így rész-ajánlattételi lehetőség biztosítása
esetén a szerződés teljesítése költséghatékonyan nem teljesíthető.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Csapadékvíz elvezető rendszer építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45112700-2
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés helye:

Püspökladány külterület, Hrsz:0280/97, 0280/99;0280/101;0280/120;0280/121;1861/1;1862/6;1862
/7;1873/2;1874;1875;1876;1877;1892;1893;2023;2025;2026/1;2026/2;2027

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. sz. átemelő: A tervezett beavatkozások kapcsán nincs szükség az átemelő engedélyezett kapacitásának növelésére. A fejlesztés
során cserére kerülnek az átemelőben lévő szerelvények és nyomócső szakaszok. Szivattyú cserét a projekt nem tartalmaz. 2. sz.
átemelő: A tervezett beavatkozások kapcsán nincs szükség az átemelő engedélyezett kapacitásának növelésére. A fejlesztés
során cserére kerülnek az átemelőben lévő szerelvények és nyomócső szakaszok. A jelenleg üzemelő szivattyúk felújításra
kerülnek, cseréjük nem szükséges. Az érintett vízgyűjtőkről levezetendő csapadékvíz részleges tározása a település déli határán
lévő jóléti tavakba vezetéssel biztosítható. A tavak ilyen célú felhasználásához az Önkormányzat, mint engedélyes hozzájárul. A
csapadékvíz tározótérbe történő bevezetése a meglévő szintkülönbségek miatt csak a fejlesztés során megvalósítandó CsNy-1
jelű nyomócsővel biztosítható. A kivitelezési és üzemeltetetési költségek csökkentése érdekében a tervezett nyomócső egy
újonnan kiépülő szerelvényaknában csatlakozik a korábban megépített, a strand fölös vizeit jelenleg is a jóléti tavakba vezető
D225 KPE nyomócsőre. A 2. sz. átemelő és a meglévő nyomócső között kiépülő CsNy-1 jelű, D225 méretű KPE nyomócső , hossza
192 fm. A csatlakozásokban 1-1 db szerelvényakna épül. Kisfenéki csatorna: A projekt keretén belül átépítésre kerül a 0+877 – 0
+887 m szelvények közötti burkolt csatornaszakasz. A csatorna 1+025 – 1+766 szelvények közötti szakaszán a mederrézsű
állékonyságának biztosítása céljából vízáteresztő, 200/286/120 méretű mederburkoló elemek kerülnek beépítésre. A csatorna 1+
757 m szelvényében lévő áteresz mérete nem megfelelő, 100×100 méretű elemekkel történő átépítése szükséges. 21-0-0 jelű
csatorna: A csatorna 0+000 – 0+017 m szelvények közötti szakasza 40/70/50 méretű vízáteresztő mederburkoló elemekkel
burkolásra kerül. A csatorna 0+012 m szelvényében lévő áteresz 402/70/50 méretű fedlapos, „A” terhelésre méretezett
elemekkel átépítésre kerül. Az áteresz előtti mederszakaszon hordalékfogó műtárgy kerül beépítésre. A csatorna 0+034 – 0+222
m közötti szakaszán medertározó épül 10,0 m fenékszélességgel, 1:2 rézsűhajlással. A csatornaszakasz hasznos tározótérfogata
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3.080 m3. 22-0-0 jelű csatorna: A csatorna 0+000 – 0+004 m szelvények közötti szakasza 40/70/50 méretű vízáteresztő
mederburkoló elemekkel burkolásra kerül. A csatorna 0+012 m szelvényében lévő áteresz 402/70/50 méretű fedlapos, „A”
terhelésre méretezett elemekkel átépítésre kerül. Az áteresz előtti mederszakaszon hordalékfogó műtárgy kerül beépítésre. A
csatorna 0+025 – 0+189 m közötti szakaszán medertározó épül 10,0 m fenékszélességgel, 1:2 rézsűhajlással. A csatornaszakasz
hasznos tározótérfogata 2.300 m3. 23-0-0 jelű csatorna A csatorna vízszállító képességének, valamint a mederrézsű
állékonyságának növelése céljából a csatorna 0+000 – 0+192 m szelvények közötti szakaszán 80/162/105 méretű vízáteresztő
mederburkoló elemek kerülnek beépítésre. A becsatlakozás előtti mederszakaszon hordalékfogó műtárgy kerül beépítésre. A
csatornák által az összegyülekezési idő alatt levezetett vízmennyiségek az alábbiak: 21-0-0 1.660 m3 22-0-0 770 m3 23-0-0
12.720 m3 Összesen 15.150 m3 A 21-0-0 és 22-0-0 jelű csatornák nyomvonalán kialakítása kerülő medertározók összes hasznos
térfogata 5.380 m3, azaz a levezetett vízmennyiség 35,5%-a betározható. A projekt keretében kiépítésre kerül összesen 1.508 m
burkolt csatorna (ebből 1.316 m nyílt, 192 m zárt nyomócső), illetve felújításra kerül 2 db átemelő szivattyúi, nyomócsövei,
szerelvényei kapacitásbővítés nélkül. Önállóan nem támogatható tevékenységek: A projekt keretében átépítésre kerül 3 db
áteresz. Az ajánlatkérő a műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatokat elfogad.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok:
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Szakember kritérium

15

Többlet jótállás időtartama

15

Költség kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
Ár kritérium:

70

Nem

Megnevezés

Súlyszám / Jelentések

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

117 930 709

Pénznem:

HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

10

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Opciók leírása:
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Igen

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021

II.2.13) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 114.§ (2)
bekezdése szerint, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás
feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/
személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2)
bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) egyszerű
nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47
. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatoknak a közbeszerzés
tárgyára kell vonatkozniuk, azaz a nyilatkozatokon fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján
az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt
biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör
valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának teljesítésére
képeseknek ítélt.
Az alkalmassági minimum követelmények:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmassági minimum követelmények:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása
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III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: mértéke az ajánlati ár nettó összegének 1 %-a. Kötbér: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, hibás
teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelem esetére kikötött kötbér:Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 1 %/nap. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: A hibás
teljesítés 1-10. napja alatt naponta nettó vállalkozói díj 0,5%-a, a 11. napjától a nettó vállalkozói díj napi 1%-a. A hibás teljesítési
kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Mértéke: a
teljes nettó vállalkozási díj összegének 25,00%-a.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az előleg, illetve az ellenszolgáltatás kifizetésére – a Kbt. 135.§ és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
előírásai szerint kerülhet sor. Az előleg, illetve az ellenszolgáltatás kifizetésére – a Kbt. 135.§ és az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. ( XI.5) Korm. rendelet 118.§-118/A § és a 119.§. alapján szállítói előleget igényelhet. Az
Ajánlatkérő a Kormányrendelet 32. § előírásai szerint biztosítja a részszámlázási lehetőséget.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

Igen
Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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Nem

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.05.22.

11:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

60

vagy napban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.05.22.

13:00

óra/perc

V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához
kötött:

Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja:
V.2) További információk:

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve

Érdeklődő szervezet
székhelye

Kapcsolattartó

"Nagymester" Mélyépítési
Útépítési és
Szállítmányozási Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4031
Debrecen Kishegyesi Út 85

Tel.: +36 52/ 530-294
Email: nagymester@
nagymester.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

Nepál - Bau Építőipari Kft.

Magyarország, 4030
Debrecen Monostorpályi
Út 33.

Tel.: +36202895654
Email: iroda.nepalbau@
gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

"MULTIMAX 99" Építőipari
, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4331
Nyírcsászári Dózsa György
Utca 46

Tel.: +3652249869
Email: info@multimax.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő

SZIRA-AQUA Építőipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4150
Püspökladány Táncsics
Mihály Utca 10

Tel.: +36204133771
Email: sziraqua@gmail.com

Meghívott
gazdasági
szereplő

"SKARABEUS"
Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4150
Püspökladány Utca 11-13 2
. em. 6.

Tel.: +36302972408
Email: skarabeus@skarabeus.hu

Meghívott
gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

EKR000056652018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000056652018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Püspökladány Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Csapadékvíz elvezető rendszer építése

Helyesbítés
Eredeti hirdetmény adatai
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Módosítás oka:
Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás
További információk

Benyújtandó iratok jegyzéke
Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.
Kötelezően benyújtandó iratok:

Nyilatkozatok

Melyik szakaszhoz
szükséges

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz
Dokumentum típusa

EKR000056652018

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek

nyilatkozat

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS
1 melléklet.doc
TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ
SZAKEMBER VÍZGAZDÁLKODÁSI
ÉPÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE,
SZERELÉSE TERÜLETEN
SZERZETT SZAKMAI
TAPASZTALATÁRÓL

Részletek

nyilatkozat

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

2 melléklet.doc

Részletek

nyilatkozat

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

3 melléklet_ajánlati ár.doc

Részletek

nyilatkozat

NYILATKOZAT AZ
ALVÁLLALKOZÓK
VONATKOZÁSÁBAN

4 melléklet alvállalkozóról.doc

Részletek

nyilatkozat

nyilatkozat Áfáról

6 melléklet_nyilatkozat Áfáról.doc

Részletek

nyilatkozat

Nyilatkozat biztosítékról

7 melléklet_nyilatkozat
biztosítékról.doc

Részletek

nyilatkozat

felelősségbiztosításról

8 melléklet_ nyilatkozat
felelősségbiztosításról.doc

Részletek

nyilatkozat

Kbt.114-2

9 melléklet Kbt 114-ről.doc

Részletek

nyilatkozat

Kbt 114

10 melléklet Kbt 114_ bekről.doc

Részletek

nyilatkozat

egyéni vállalkozók nyilvántartása 11 melléklet_nyilatkozat egyéni
vállalkozói nyilvántartásról.doc

Részletek

nyilatkozat

műszaki szakmai alkalmasságról

12 melléklet_nyilatkozat műszaki
szakmai alkalmasságról.doc

Részletek

nyilatkozat

nyilatkozat referenciáról

13 melléklet -nyilatkozat
referenciáról.doc

Részletek

nyilatkozat

szakemberek bemutatása

14 szakemberek bemutatása.doc

Részletek

nyilatkozat

Nyilatkozat rendelkezésre állásról 15 nyilatkozat szakemberről.doc

Részletek

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)
Nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Nyilatkozom, hogy
szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint
nyilatkozik (név, állandó lakóhely):
szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs
szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek
Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 62. § (1) bek. k) kc)
Nyilatkozat

EKR000056652018

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkeznek
közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal:
Szervezet neve:
Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott kizáró
feltételek nem állnak fenn.
Szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik.
Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 66. § (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően,
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.
Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 67. § (4) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Nyilatkozat kizáró okokról
Nyilatkozat
kizáró okok tekintetében
Nyilatkozat megerősítése, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e), f) foglalt kizáró okok, valamint a
Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén sem állnak fenn az abban foglalt kizáró okok.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
EKR000056652018

Nyilatkozat
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozom, hogy

ajánlattevő vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:
változásbejegyzési eljárás van folyamatban.
nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.
Nyilatkozat megerősítése

További közbeszerzési dokumentumok
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Műszaki leírás/dokumentáció

tervezői nyilatkozat

01_Tervezoi_nyilatkozat.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

műszaki leírás

1_Muszaki_leiras.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

helyszínrajz

2_Atnezetes_helyszinrajz_1_10.000_
R0_1.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

előlap

03_
Részletek
Elolap_Fontosabb_iratok_masolata.pdf

Műszaki leírás/dokumentáció

helyszínrajz

3_Vizgyujto_teruletek_helysznrajza_1 Részletek
_5000.pdf

Műszaki leírás/dokumentáció

kisfoki csatorna helyszínrajz

4_1_Helyszinrajz_
kisfoki_csatorna_R0_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

csatorna helyszínrajz

4_2_A _21_0_0_
csatorna_helyszinrajza_R0_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

csatorna helyszínrajz

4_3_A _22_0_0_
csatorna_helyszinrajza_R0_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

csatorna helyszínrajz

4_4_A _23_0_0_
csatorna_helyszinrajza_R0_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

csatorna helyszínrajz

4_5_A _CsNy_1_helyszinrajza_R0_0.
pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

csatorna helyszínrajz

5_1_Hossz_szelvény_Kisfeneki_R0_0.
pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

csatorna helyszínrajz

5_3_Hossz_szelvény_III_CsNy_1_R0_0 Részletek
.pdf

Műszaki leírás/dokumentáció

Keresztszelvenyek_Kisfeneki_R0_0 6_1_Keresztszelvenyek_Kisfeneki_R0_ Részletek
0.pdf

Műszaki leírás/dokumentáció

7_1_Kisfeneki_csatorna_2Ae_R0_0 7_1_Kisfeneki_csatorna_2Ae_R0_0.pdf Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

atm60_atereszek_epitesi_terve_R0 7_2_atm60_
_0
atereszek_epitesi_terve_R0_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

8_1_1_jelu tolozar akna terve_R0_08_1_1_jelu tolozar akna terve_R0_0.
pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

8_2_2_jelu_tolozar_akna_terve_R0_ 8_2_2_jelu_tolozar_akna_terve_R0_0.
0
pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

Mennyiségi_tételkimutatás

Részletek

EKR000056652018

Fájl neve

9_Mennyisegi_tetelkimutatas.pdf

Műveletek

Műszaki leírás/dokumentáció

kiviteli terv előlep

Elolap_Kiviteli_terv.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

mennyiségi kimutatás

Elolap_Mennyisegi_kimutatas.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

műszaki leírás előlap

Elolap_Muszaki_leiras.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

földtömeg számítás

Foldtomeg_szamitas.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

határozatok

Hatarozatok.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

jogerős vízjogi létesítési engedély Jogerősített vízjogi létesítési
engedély.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

létesítési engedély módosított

lét eng mód .pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

Létesítési engedély

Létesítési engedély.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

módosult helyszínrajz

Módosult_5_2_A _21_0_0_
csatorna_helyszinrajza_R1_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

módosult helyszínrajz 5_3_A

Módosult_5_3_A _22_0_0_
csatorna_helyszinrajza_R1_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

módosult helyszínrajz 7_2
keresztszelvény

Módosult_7_2_
Keresztszelvenyek_II_R1_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

5_2 hossz szelvény

Régi_5_2_Hossz_szelvény_II_21_22_
23_R0_0.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

Régi 6_2 keresztszelvény

Régi_6_2_Keresztszelvenyek_II_R0_0. Részletek
pdf

Műszaki leírás/dokumentáció

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzek.pdf

Részletek

Szerződés-tervezet

Szerződéstervezet

Szerződéstervezet.docx

Részletek

Felhívás

Ajánlattételi Felhívás

felhivas.pdf

Részletek

útmutató

Útmutató

Útmutató.pdf

Részletek

Nyilatkozat összeállító
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

NYILATKOZAT a szerződés teljesítésében
részt vevő szakember Vízgazdálkodási
építmények építése, szerelése területen
szerzett szakmai tapasztalatáról

Hosszú szöveg

Ajánlattevői nyilatkozat

Hosszú szöveg

nettó ajánlati ár

Szám

Többlet jótállás időtartama a kötelező 12
hónapon felül (egész hónapban kifejezve, 24
hónaptól maximális értékelési pontszám jár)

Szám

EKR000056652018

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Igen

Mező címke

Mező típus

A szerződés teljesítésében részt vevő
szakember Vízgazdálkodási építmények
építése, szerelése területen szerzett
szakmai tapasztalata hónapokban megadva
(egész hónapban megadva, minimum 0,
maximum 36 hónap)

Szám

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

Hosszú szöveg

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓK
VONATKOZÁSÁBAN

Hosszú szöveg

Nyilatkozat szerződéses feltételekről

Hosszú szöveg

nyilatkozat Áfáról

Hosszú szöveg

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

Hosszú szöveg

Nyilatkozat biztosítékról

Hosszú szöveg

Nyilatkozat Kbt 114§ (2) bek-ről

Hosszú szöveg

Nyilatkozat Kbt 114§ (2) bek -67§

Hosszú szöveg

Nyilatkozat egyéni vállalkozói
nyilvántartásról

Hosszú szöveg

NYILATKOZAT MŰSZAKI - SZAKMAI
ALKALMASSÁGNAK VALÓ
MEGFELELÉSRŐL A 321/2015. (X.30.)
KORM. RENDELET 25.§ (2) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN

Hosszú szöveg

Nyilatkozat referenciáról

Hosszú szöveg

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSÁNAK
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

Hosszú szöveg

NYILATKOZAT SZAKEMBER
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Hosszú szöveg

Nyilatkozat Szerződéstervezetről

Hosszú szöveg

Nyilatkozat előleg igénybevételéről, és
annak mértékéről

Hosszú szöveg
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Visszavonás
Indoklás:

EKR000056652018

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

