ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000039792019
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Hatvan Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Rákóczi út és Horváth Mihály út környezetrendezése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hatvan Város Önkormányzata

EKRSZ_
70214820

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Hatvan

NUTS-kód:

HU312

3000

Ország:

Magyarország

Kossuth tér 2.

Egyéb cím adatok:

Selmeczi

Kapcsolattartó személy:

E-mail:

Postai irányítószám:

palyazat@hatvan.hu

Telefon:

Attila

+36 37542305

közbeszerzési
ügyintéző
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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:
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Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

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

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

03451000-6

34928400-2

43323000-3

45111000-8

45232120-9

45247110-4

Rákóczi út és Horváth Mihály út környezetrendezése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Bontás, előkészítés: összesen 8283 m2, 1084 fm, 70 db, 3 m3 Alépítményi munka: összesen 11209,2 m2, 1101 db, 141 m3
Felépítményi munka: összesen 2805,1 fm, 4307,3 m2, 243 db Berendezések: összesen 66 db Növénytelepítés: összesen 9326 db, 2992
m2 Földmunka: összesen 106 m3 Egyéb szakági tervek: összesen 3 egység Kiegészítő tételek: 25,4 m2 Automata öntözőrendszer:
összesen 3732 m2, 10 tétel 2. rész: Bontás, előkészítés: összesen 87,6 m3, 938 fm, 1485 m2, 42 db Alépítményi munka: összesen
7432,2 m2 Felépítményi munka: összesen 715 fm, 1782,5 m2 Berendezések: összesen 57 db Közművek: összesen 535 m, 109 db
Virágkazetták, ültetés: összesen 180 db, 120 m2 Kertészeti munkák: összesen 7968 m2, 859 m3, 945 db
(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:

120

vagy a teljesítés határideje:

3000 Hatvan, Rákóczi út és Horváth Mihály út

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
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1 - Rákóczi út környezetrendezése

45000000-7

45111000-8

03451000-6

34928400-2

43323000-3

45232120-9

45247110-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

Rákóczi út 3-55., Rákóczi út 14.-Arany János utca között hrsz. 895/30, 895/13, 895//16, 895/23, 895/24,
895/12, 895/14, 895/15, 895/4, 547, 1953, 1888, 762

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontás, előkészítés: összesen 8283 m2, 1084 fm, 70 db, 3 m3 Alépítményi munka: összesen 11209,2 m2, 1101 db, 141 m3
Felépítményi munka: összesen 2805,1 fm, 4307,3 m2, 243 db Berendezések: összesen 66 db Növénytelepítés: összesen 9326 db, 2992
m2 Földmunka: összesen 106 m3 Egyéb szakági tervek: összesen 3 egység Kiegészítő tételek: 25,4 m2 Automata öntözőrendszer:
összesen 3732 m2, 10 tétel
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Az ajánlattevő által elvégzett munkákra vállalt jótállás idő mértéke

20

Az ajánlattevő által biztosított, az Ajánlattételi felhívás M/1) pont szerinti
10
szakembernek a gyakorlati idő tekintetében előírt minimális követelményhez (36
hónap) képest többlet szakmai tapasztalata

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített ajánlati ár (nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy napban:

120

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Igen

Opciók:
Opciók leírása:

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy egyes Árazatlan költségvetések tartalmaznak opciós tételeket is. Ezzel kapcsolatban
előírás, hogy az ajánlattevőnek az opciós tételeket is be kell áraznia, tehát az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy valamennyi, az
Árazatlan költségvetésben szereplő munkatétel az előírtak szerint beárazásra kerül. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont (
Összesített ajánlati ár – nettó Ft) tekintetében a teljes ajánlati árat értékeli, tehát a pontszámok kiszámításának alapja az opciós
tételeket is tartalmazó összesített nettó ajánlati ár. Részletek az "Útmutató" nevű dokumentumban.
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Horváth Mihály út környezetrendezése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

03451000-6

34928400-2

43323000-3

45111000-8

45232120-9

45247112-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU312 Heves

A teljesítés helye:

Horváth Mihály út 2-6. (páros oldal), Horváth Mihály út 7-29. (páratlan oldal) ingatlanok előtti
járdaszakaszok

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontás, előkészítés: összesen 87,6 m3, 938 fm, 1485 m2, 42 db Alépítményi munka: összesen 7432,2 m2 Felépítményi munka:
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összesen 715 fm, 1782,5 m2 Berendezések: összesen 57 db Közművek: összesen 535 m, 109 db Virágkazetták, ültetés: összesen 180
db, 120 m2 Kertészeti munkák: összesen 7968 m2, 859 m3, 945 db
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Az ajánlattevő által elvégzett munkákra vállalt jótállás idő mértéke

20

Az ajánlattevő által biztosított, az Ajánlattételi felhívás M/1) pont szerinti
10
szakembernek a gyakorlati idő tekintetében előírt minimális követelményhez (36
hónap) képest többlet szakmai tapasztalata

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Összesített ajánlati ár (nettó Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(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, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

120

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.12) 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:
Az ajánlattevőre, az alvállalkozóra és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelező kizáró okok: a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai közül bármelyik kizáró ok fennáll
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell arról, hogy nem
tartozik a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja az alábbiak szerint értelmezendő, tekintettel arra, hogy az abban foglalt rendelkezések
ütköznek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakkal: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevő nyilatkozata csatolandó arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b)
vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, ebben az esetben valamennyi tényleges
tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia
kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt, akivel szemben
az ajánlatkérő megállapítja, hogy a kizáró ok az eljárás során áll be. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás elindítását (
az ajánlattételi felhívás közzétételének napját) megelőzően kiállított nyilatkozatok/igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt adatok tartalma valós. Az ajánlatkérő – ennek ellenkező bizonyításig – a benyújtott
nyilatkozatokban/igazolásokban foglalt adatok valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Amennyiben az ajánlattétel során érintett gazdasági szereplő az eljárásban előírt valamely kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan
intézkedéseket hozott, amelyek igazolják megbízhatóságát, akkor mind a kizáró ok fennállásáról, mind a megtett intézkedések rövid
leírásáról köteles nyilatkozni az ajánlatában, továbbá köteles csatolni a Közbeszerzési Hatóság vagy a bíróság véglegessé vált
határozatát (öntisztázás). Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról
, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi. Ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,
tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, akkor az ajánlattevőnek a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által
kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával
szükséges igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezése, végzettsége vagy
képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetése, akit be kíván vonni a teljesítésbe
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Az ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan (1. részre és 2. részre vonatkozóan egyaránt), ha: M/1) Nem rendelkezik a
feladat ellátásához legalább 1 fő, építőmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, aki rendelkezik
összesen minimum 36 hónapos időtartamot felölelő szakmai tapasztalattal (gyakorlati idő)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a nettó ellenszolgáltatás 0,05 %-ának megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett nap után. Meghiúsulási
kötbér: a nettó ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg. Jótállás: a nyertes ajánlattevő/Vállalkozó az általa az ajánlatában
megajánlott vállalás szerinti jótállási időt köteles biztosítani az általa elvégzett munkákra. A szerződés teljesítés elmaradásával
kapcsolatos igények biztosítékaként az ajánlatkérő a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %ának megfelelő értékű teljesítési biztosítékot köt ki. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az ajánlatkérő
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő értékű jólteljesítési biztosítékot köt ki.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő/Vállalkozó által az ajánlatban megadott egységárak a szerződés időtartama alatt fix árak, azoktól a nyertes
ajánlattevő/Vállalkozó semmilyen jogcímen nem térhet el. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során 3 db részszámla (30 %-os, 60 %-os
és 90 %-os készültségi foknál) és 1 db végszámla (100 %-os készültségi foknál) benyújtására jogosult. A Megrendelő a tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg
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igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Az igénybe vett előleg összege a 3 db részszámlában és a végszámlában,
tehát összesen a 4 db számlában, arányosan kerül elszámolásra. A számlát magyar forintban (HUF) kell kiállítani, az ellenszolgáltatás
teljesítése magyar forintban (HUF). A számlázás és a kifizetés körében alkalmazni kell különösen az alábbi jogszabályokat: Kbt. 135. §,
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, Ptk. 6:130. §.

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

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

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:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.02.07

10:45

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:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

2019.02.07

12:45

óra/perc

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

EKR000039792019

Nem

V.2) További információk
1.) Az ajánlatkérő az EKR felületen a Közbeszerzési dokumentumok (Menüpont: Kiegészítő adatok - További közbeszerzési
dokumentumok) között feltöltött egy „Útmutató” nevű dokumentumot, amelyben az ajánlat benyújtásához kapcsolódó részletes
információkat közöl az ajánlattevőkkel. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevők
részére az ebben az "Útmutató" nevű dokumentumban foglalt összes információ megismerését. 2.) Az érvényes ajánlattétel
feltétele, hogy az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása során az EKR rendszerben megfelelő módon kitölti valamennyi, kitöltésre
előírt nyilatkozatot (Elektronikus űrlapot), továbbá megfelelően kitöltve és aláírva benyújtja az „Útmutató” nevű
dokumentumban szereplő, „Iratjegyzék” nevű fejezetben nevesített dokumentumot (a nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az
EKR-be külön is feltöltötte „Nyilatkozatminták” néven). 3.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérők és az ajánlattevők
közötti kapcsolattartás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályozás szerint történik. Az ajánlattevők
felelőssége, hogy a nevezett Korm. rendeletben foglalt előírásokat megismerjék és azt alkalmazzák, továbbá az EKR használata
során az előírt szabályok szerint járjanak el. Az ajánlatkérő által az EKR-be feltöltött dokumentumok késedelmes letöltéséből/
megnyitásából eredő kockázatot az ajánlattevők viselik. 4.) Az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus
dokumentumok esetében a fájlformátum esetében követelmény, hogy az ajánlattevő által feltöltött dokumentumoknak
ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader programmal olvasható, .pdf kiterjesztésű formátumúnak kell lenniük. Az Árazott
költségvetéseket Excel (.xls vagy .xlsx) formátumban is be kell nyújtani. 5.) Az ajánlatkérő a II.2.7. pontokban rögzített teljesítési
határidő alatt az alábbi határidőket érti: a munkaterület átadásától számított 120 naptári nap 6.) A közbeszerzési eljárás nyelve
magyar. 7.) Az eljárás tárgyalás nélküli. 8.) A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezni
legalább a nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő értékét elérő (káreseményenkénti kártérítési limit) mértékű olyan
felelősségbiztosítással, amely a megkötendő szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi munkafeladatra kiterjed. 9.) A
felhívás II.2.5. pontjában az Ár kritérium esetében az "Összesített ajánlati ár (nettó Ft)", mint értékelési részszempont alatt az
adott részhez tartozó Árazott költségvetésekben szereplő egységárak alapján kiszámított összesített, egyösszegű nettó
vállalkozói díj értendő. 10.) Az értékelés módszertanát részletesen az „Útmutató” tartalmazza. 11.) Az ajánlatkérő a bírálatnak az
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 12.) Az
ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, de természetesen lehetőséget biztosít a teljesítéssel érintett helyszín megtekintésére.
Részletek az "Útmutató"-ban. 13.) Mivel karakterkorlát miatt az összes releváns információ nem lehetséges a jelen felhívásban,
ezért a felhívásban nem szabályozott kérdésekben az "Útmutató"-ban, a Kbt.-ben és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben
foglalt előírások az irányadóak. 14.) Ha az EKR használata során technikai jellegű problémák merülnek fel, akkor azokkal
kapcsolatban az EKR üzemeltetőjéhez kell fordulni, mert az ajánlatkérő az EKR-t érintő technikai problémák kezelését nem tudja
elvégezni (Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu, telefonszáma: +36/1-465-8899).

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.01.24

Ajánlattételre meghívás

Szervezet neve

Szervezet székhelye

Kapcsolattartó

ZÖFE
Zöldterület-fenntartó és
Fejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1119
Budapest Thán Károly
Utca 3-5.

Tel.: +36 302990993
Email: iroda@lian.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Via Plaza Tervező, Építő
és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1186
Budapest Tövishát Utca 1

Tel.: +36 307386013
Email: viaplaza@viaplaza.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

ÚT-ÉP-KER 97 Út- és
Közműépítő
Környezetvédelmi és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1077
Budapest Izabella Utca 27
/a. fsz. 3.

Tel.: +36 305653763
Email: utepker@utepker.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

PARK-TÉR Útépítő és
Fenntartó Betéti Társaság

Magyarország, 1048
Budapest Falemez Utca
11. fszt. 2.

Tel.: +36 709304080
Email: zold.ter@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Káta Parképítő Kertészeti
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 2760
Nagykáta József Attila Út
48

Tel.: +36 704250779
Email: katapark@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő
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Felhívás

Besorolás

