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Felhívás

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25544216Fax: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)

www.dvgzrt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25551409Fax: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

MederkotrásKözbeszerzés 
tárgya:

Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000510202018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó 
és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
54580370

Dunaújváros HU211 2400

Vasmű Út 41.

Mádai Balázs

dvgzrt@dvgzrt.hu +36 25551401

Igen

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
53097541

Dunaújváros HU211 2400

Városháza Tér 1

Szabó Imre

szaboimre@pmh.dunanet.hu +36 25544335
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II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45252124-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 704260921Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.dunaujvaros.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

IGLU LTP KFT. EKRSZ_
43366370

Budapest 1071

Peterdy Utca 39.

Ignácz Edit

edit.ignacz82@gmail.com

Nem

Igen

Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Nem

Közjogi szervezet

Egyéb tevékenység

Ingatlanfejlesztés

Építési beruházás

Mederkotrás

A kotrás teljes egészében a csónakházi öböl helyszínrajzon jelölt szelvénykiosztása szerint a 0+028 – 0+600 szelvények közötti, a Fejér
megyei Dunaújváros megyei jogú város, belterület 3373 hrsz.-ú, művelésből kivett, Duna folyam megnevezésű földrészlet területén 



EKR000510202018

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:

70Egyösszegű nettó ajánlati ár

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 kotrás teljes egészében a csónakházi öböl helyszínrajzon jelölt szelvénykiosztása szerint a 0+028 – 0+600 szelvények közötti, a Fejér
megyei Dunaújváros megyei jogú város, belterület 3373 hrsz.-ú, művelésből kivett, Duna folyam megnevezésű földrészlet területén 
került tervezésre. (51102 m3)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45252124-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A kivitelezési feladatok egységes műszaki tartalmat képeznek

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

A 0+028 – 0+600 szelvények közötti, a Fejér megyei Dunaújváros megyei jogú város, belterület 3373 
hrsz.-ú, művelésből kivett, Duna folyam megnevezésű földrészlet területén

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:180vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

került tervezésre. (51102 m3)

Mederkotrás

A 0+028 – 0+600 szelvények közötti, a Fejér megyei Dunaújváros megyei jogú város, belterület 3373 
hrsz.-ú, művelésből kivett, Duna folyam megnevezésű földrészlet területén

Igen

Igen

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a 
nettó ellenérték %-ában megadva, de legalább 0,5%/nap.

30

Nem

Igen

180
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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]:

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem 
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontjában és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm
. Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról. 
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a 
kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. Az ajánlatkérő 
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Az 
öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerint adott.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített 
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

II.2.13) További információ:

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

Opciók:

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:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának 
megfelelő összeg tekintetében előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a szerződéskötéstől számított 3 munkanapon 
belül benyújtott előlegigényléssel igényelhető, melyhez az előlegszámlát is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az előleget az első 
részszámlában számolja el. A teljesítés során 3 db részszámla és egy végszámla bocsátató ki az alábbiak szerint: Részszámla: a 
kivitelezési feladatok 25-50-75%-os készültségénél részszámla bocsátható ki. Végszámla: a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés
teljesítését követően, az átadás-átvételi eljárás lezárását követően állítható ki a teljesítés értékének utolsó 25%-áról. A számlák 
támogatási forrásból kerülnek kifizetésre a Modern Városok Program keretein belül. A támogatás mértéke: 100,00% A részletes 
fizetési feltételeket a vállalkozási szerződés tartalmazza.

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

Késedelmi kötbér: Ha Ptk. 6:153.§ -a értelmében ajánlattevő késedelembe esik. Mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt 
követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó szerződéses díj 1%-a/naptári nap, de legfeljebb a nettó egyösszegű 
ajánlati árnak 15%-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős 
meghiúsul, mértéke a nettó egyösszegű ajánlati árnak az 5 %-a. Minőségi kötbér: ( hibás teljesítési kötbér) Amennyiben a kivitelezés 
olyan hibát tartalmaz, amely miatt a műszaki átadás-átvételi eljárás során ajánlatkérő póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását
, mértéke legalább az adott konkrét munka nettó értékének 0,5%-a/nap. Ettől kedvezőbb megajánlást ajánlatkérő elfogad. A szerződést
biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír elő alkalmassági kritériumokat.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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2018.08.14

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az AT terheli. 2. Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. és 
az EKR rendszer szabályai szerint. 3. AT nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja 
vonatkozásában. 4. AK felhívja AT figyelmét, hogy a jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
tehetnek ajánlatot. 5.Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. 6. AT nek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot 7. A Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja és kc) alpont szerinti nyilatkozatokat az EKR rendszeren keresztül kell megtenni. 8. Folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában a nyilatkozatot az EKR rendszeren keresztül kell megtenni. 9. Az ajánlathoz 
csatolni kell aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli 
képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) 
bekezdése szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. 10. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve magyar. 11. 
Közös ajánlattétel esetén AK a Kbt. 35.§ -ában foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is 
megköveteli. 12. Ak jelen közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntése az EKR szabályok szerint kerül ismertetésre. 13. AK 
az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben 
megjelölte. 14.AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását. 15. Az AT az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 
üzleti titkot tartalmazó irat olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az elkülönített irathoz indokolást kell csatolni, amelyben AT 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. 16. Az irányadó idő : CET. 17. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 18. AK felhívja az ATk 
figyelmét, hogy a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés 
hatálybalépésének időpontjára legalább 2.000.000,- HUF/káresemény és legalább 10.000.000,- HUF/év limitű All Risks típusú 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s 
kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre. 19. AT az ajánlati 
dokumentációban található árazatlan költségvetést köteles beárazni és a beárazott költségvetést köteles ajánlatához csatolni. 20.
A jelen közbeszerzés a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott. 21. A jelen ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

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

2018.09.07 11:00

HU

60

2018.09.07 13:00

Nem




