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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Lentiben” című, 
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00016 kódszámú pályázat keretében megvalósuló
építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási 
szerződés keretében

Közbeszerzés 
tárgya:

Lenti Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000605782018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Lenti Város Önkormányzata EKRSZ_
28214474

Lenti 223 8960

Zrínyi Miklós Utca 4

Molnár Mónika

monika.molnar@lenti.hu +36 92553951

Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. EKRSZ_
10248313

Tamási 7090

Vas Gereben Utca 1

Bakó Zoltán

titkarsag@bujdosoiroda.com
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1 - Petőfi utca 1236 helyrajzi szám rekonstrukciójaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

-

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

2Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

I. részajánlati kör: 8960 Lenti 0252, 0225/1, 1236, 0247/1, 0247/2 hrsz II. részajánlati kör: 8960 Lenti 09/
1, 09/2, 09/3, 06/7, 012, 011, 36/4, 67/2, 23/5, 23/7, 23/1, 06/5, 06/7, 06/3, 06/2, 23/3, 2

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:160vagy napban:Időtartam hónapban:

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:

45232450-1

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.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Lentiben” című, TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-
00016 kódszámú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak 
elvégzése, vállalkozási szerződés keretében

A projekt eredményeként a fejlesztendő bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények összes hossza 5255 m, melynek keretében új árok 
kerül megépítésre, meglévő árkok profilozása valósul meg, átereszek, folyókák beépítése, gátmagasítás történik meg, illetve átemelő 
telep kerül kialakításra. Csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása és rekonstrukciója során az utakban bekövetkezett sérülések 
helyreállítására kerül még sor. I. részajánlati kör: Lenti, Petőfi utca 1236 helyrajzi szám rekonstrukciója és levezető árka II. 
részajánlati kör: Csapadékvíz elvezetési feladatok
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

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 projekt eredményeként a fejlesztendő bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények összes hossza 5255 m, melynek keretében új árok 
kerül megépítésre, meglévő árkok profilozása valósul meg, átereszek, folyókák beépítése, gátmagasítás történik meg, illetve átemelő 
telep kerül kialakításra. Csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása és rekonstrukciója során az utakban bekövetkezett sérülések 
helyreállítására kerül még sor. A projekt általános célja a TOP-2.1.3. projekt felhívásával összhangban Lenti belterületi csapadékvíz 
elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és 
helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. Cél a belterületre hullott 
csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és 
belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros 
hatásaitól. Konkrét cél az ár és belvíz veszélyeztetettségi szempontból erősen veszélyeztetett Lenti város környezetbiztonságának 
növelése a meglévő csapadékvíz-elvezető, belvízelvezető rendszer (földárkok, övárok rendszer, burkolt árkok, átereszek stb.) 
különböző műszaki megoldásokkal történő felújításával, a hiányzó elvezető építmények kialakításával a Kerka folyó környeztében, 
illetve a folyóba a belterületen áthúzódó vízfolyások mederrendezésével. További cél a megújult bel-, és csapadékvíz-elvezető rendszer 
hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása (rendszeres karbantartás, a rendszer folyamatos ellenőrzése stb.), amely segíti a további 
környezeti károk elkerülését, valamint a fejlesztés megvalósításával a csapadékvíz okozta károk minimalizálása, az épített környezet 
értékeinek megóvása, amely által jelentősen nő az itt élők környezetbiztonsága, és jelentősen csökken a település veszélyeztetettsége. 
I. részajánlati kör: Lenti, Petőfi utca 1236 helyrajzi szám rekonstrukciója és levezető árka Az utcában füves, árkos vízelvezetés van. A 
lakóingatlanokhoz történő bejárást biztosító átere-szek elhelyezése nem követi a terület lejtési viszonyait az átereszek különböző, a 
vízhozamoknak nem megfelelő mélységben és átmérővel készültek. A füves árkok hordalékkal feltöltődtek és sok helyen kontraesések 
is fellelhetők. Az árkok kiépített betorkolással a Kerka patakba csatlakoznak. A bejáró földút alatti áteresz cseréje szükséges, melyhez 
minimum D60 betoncső indokolt. A lakott területről csapadékvizet levezető árok mentén található ipari létesítményekhez a 
beközlekedő átereszek sem áteresztő képességben, sem mélységben nem alkalmasak jelenleg feladatuk ellátásában. A tervezett 
műszaki megoldás mind a lakott területen, mind a földút melletti szakaszokon nyílt árok magassági vonalvezetésének, folyásirányának 
rendezése, az átereszek újraépítésével, valamint az árokprofil bővítésével. Valamennyi részajánlati körre vonatkozó előírás: Az 
ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka valamennyi részajánlati körben engedélyköteles. A fentiekben 
leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét 
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45454100-5

45247112-8

45247110-4

45112710-5

45232450-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8960 Lenti 0252, 0225/1, 1236, 0247/1, 0247/2 hrsz

Igen

Igen

Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3

Nem

Igen



EKR000605782018

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45454100-5

45247112-8

45247110-4

45232450-1

45112710-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Csapadékvíz elvezetési feladatokII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

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 Ft)

40

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00016
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

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 Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

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)

II. részajánlati kör: Csapadékvíz elvezetési feladatok Lenti Kinizsi utca csapadékvíz elvezetés és a Balla-patak Lenti Honvéd utca 
csapadékvíz elvezetése Lenti – patak, illetve belterületen csatlakozó árok mederrekonstrukciója Lentiszombathely területén 
Malonya-patak és csatlakozó árkának rekonstrukciója Bárszentmihályfa területén Falu-patak medrének rekonstrukciója Lentikápolna 
területén Falu-patak medrének rekonstrukciója Kinizsi Pál utca csapadékvíz elvezetése Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy a kivitelezési munka valamennyi részajánlati körben engedélyköteles. A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel 
kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

Lenti város közigazgatási területe, különösen a részletes felhívásban részletezettek szerinti hrsz-eken.

Igen

Igen

Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3

Nem

Igen

160

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00016
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen
, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján. Ajánlattevő kizárólag abban az esetben köteles igazolást benyújtani, 
amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Ebben az esetben a nyilvántartás kivonatát,
a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el ajánlatkérő. 
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások 
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmassági követelményekre 
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az 
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő 
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az 
ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan 
építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 
szerepelnie kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, 
azaz a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a 
cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen 
bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt 
bármely egyéb követelményt, vagy b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. 
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti 
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelmé-nyét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlatban továbbá 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) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásá-ban 
szükséges az ajánlattevőnek megtennie és a nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás megküldését megelőző keltezésűek. Az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

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

II.2.13) További információ:
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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:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból biztosított. A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés 
forrásából tervezetten „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Lentiben” című, TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00016 
kódszámú pályázat alapján nyújtott támogatásából történik utófinanszírozással. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható 
összköltségének 100 %-a. Az Ajánlatkérő 15% előleget biztosít. Számlák benyújtására a következő ütemezés szerint van lehetőség: • 1.
részszámla minimum 25 %-os készültségi fok elérésekor, • 2. részszámla minimum 50 %-os készültségi fok elérésekor, • 3. részszámla 
minimum 75 %-os készültségi fok elérésekor, • végszámla. (Ajánlattevő a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, 
hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult.) Részletek a Részletes ajánlattételi felhívásban.

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

Teljesítési biztosíték: Az – áfa nélkül számított – vállalkozási díj 5%-a. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti
, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj; napi mértéke 0,5 %, maximális mértéke: harminc napra számított 
tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti. Meghiúsulási kötbér: alapja és 
mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a. Jótállás: Az Ajánlatkérő előírja a 24 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a 
többletjótállás vállalását. Jótállás idejére szóló biztosíték: Az - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5%-a. Részletek a Részletes 
ajánlattételi felhívásban. A biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában 
csak nyilatkoznia kell. (lásd a nyilatkozatmintákat)

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

- Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat: Az 1. részszempont estében: a legjobb 
ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel 
leírva: ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála
alsó határa A legalacsonyabb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacso-nyabb értéket 
képviselő ajánlatban meghatározott érték A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték Ha e módszer alkalmazásával 
tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. A 2. 
részszempont esetében: a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési 
Hatósági útmutató szerinti egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint: - a többletjótállás hiánya esetén az ajánlat 0 
pontot kap; - a 36 hónap többletjótállás esetén az ajánlat 100 pontot kap; - a 0 és a 36 hónap közötti többletjótállás esetén az 
ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra. P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma A vizsgált = a vizsgált többletjótállás hónapokban P = (A vizsgált / 36) × (P max - P min) + P min A pontozás két 
tizedesjegyre kerekítve történik. Ezen értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti 
megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a 
többletjótállásra vonatkozó részszempontok esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz
. A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az egyes tartalmi 
elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a 
legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. - Eljáró F.A.K.SZ.: dr. Bakó Zoltán, 00782, 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12
., bakougyvediiroda@gmail.com, +36 30 3652125. - nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő pályázati vállalásának megfelelően
helyi hátrányos helyzetű lakosság munkáját a kivitelezés során igénybe venni, amelynek keretében köteles legalább 1 fő, helyi 
álláskereső személy foglalkoztatását vállalni. Foglalkoztatás: A kivitelezési munkák lefolytatása alatt a beszerzéssel érintett 
építési munka teljesítésére határozott időtartamra (a kivitelezés időtartama alatt) helyi hátrányos helyzetű munkavállaló(k) 
foglalkoztatása megbízási szerződés keretében. A vállalás igazolása a hátrányos helyzetű helyi munkavállaló(k) megbízási 
szerződésének bemutatása legkésőbb az 1. részszámla kiállításáig.) - Az ajánlatkérő előírja a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
5.§ (2) bekezdése alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható. A PDF 
fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe 
Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem 
alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
- A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

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

2018.09.20 14:00

HU

60

2018.09.20 16:00

Nem




