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POLGÁRMESTERI UTASÍTÁS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ajánlatkérő által lebonyolítandó
közbeszerzési eljárás előkészítéséről a
„Budapest, I. kér. Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő
közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése” tárgyban

Az eljárás tárgya: építési beruházás
Budapest, I. kér. Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő
közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése
Mennyisége:
Ajánlatkérő a keretszerződés aláírásától a rendelkezésre álló 40.000.000 Ft + Áfa keretösszeg
erejéig, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig kíván keretszerződést kötni.
Aszfalt burkolatú útpályák, járdák kátyúzási,
keretszerződésben meghatározott időszak alatt:

fenntartási

és

felújítási munkái

a

- öntött aszfalt burkolat javítása, kátyúzás járdán, kb. 65 m
- hengerelt aszfalt javítása, kátyúzás útpályán, kb. 220 m3
- járdaépítés összefüggő felületen, kb. 10 m3
Kőburkolatú - nagykockakő, kiskockakő, térkő - burkolatok kátyúzási, fenntartási és felújítási
munkái a keretszerződésben meghatározott időszak alatt:
- nagykockakő burkolatjavítása, kátyúzás, kb. 175 m2
- kiskockakő burkolatjavítása, kátyúzás, kb. 150 m2
- térkő burkolatjavítása, építése, kb. 5600 m2

Az ajánlatkérő a fenti munkatételekkel összhangban tájékoztató jelleggel részletes
költségvetési kiírást biztosít. Az abban foglalt mennyiségeket ajánlatkérő nem köteles
teljeskörűen megrendelni, azok csak tájékoztató jellegűek.
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A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A teljesítés helye: Budapest I. kerület közigazgatási területe.
CPV kód:
45233141-9
45233142-6

Közútkarbantartás
Közútj avítás

Az eljárás becsült értéke, az előzetes objektív alapú módszer alapján: nettó 40.000.000 Ft
A pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, annak biztosítékát bemutató előirányzat, illetve
éven túlnyúló feladatok esetén a pénzügyi fedezet biztosítására irányuló testületi döntés,
vagy jogszabályhely pontos megjelölése: mellékelve
A beszerzés pénzügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés tartalmazni fogja, a rendelkezésre
álló pénzügyi fedezet összege: bruttó 50.800.000 Ft
Jelen közbeszerzési eljárás a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervében rögzítésre került.
Lehetővé tesszük-e a részekre történő ajánlattételt (amennyiben nem, ennek indokai a Kbt.
61. § (4) bekezdése alapján): Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja
tekintettel arra, hogy a tárgyi beruházás sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem
indokolja a részekre bontást.
Részekre történő ajánlattétel korlátozása (Kbt. 61. § (6) bekezdés): Megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló részletes műszaki leírások (építésügyi,
műszaki dokumentációk, engedélyek) megléte: műszaki leírás mellékelve
Az egybeszámítás követelményének fígyelembevételével az irányadó eljárási rend, az
eljárás típusának meghatározása: nemzeti eljárásrend
Az eljárás típusa:
A közbeszerezésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti nyílt eljárás.
Közvetlen írásbeli ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők:
1.) Ambíció Kft. (2011 Budakalász, Pomázi út 12. /B.)
2.) Magyar kőris Kft. (2117 Isaszeg, Május 1. u.15.)
3.) Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)
4.) PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.)
5.) Vianova 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.)
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Az eljárásban meghatározásra kerülő alkalmassági feltételek:
Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező,
ha:
Ajánlatkérő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket a Kbt. 115. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően nem ír elő.

Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.l. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven
belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, szerződésszerűen teljesített
(sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) kátyúzási és/vagy fenntartási és/vagy
felújítási munkákra vonatkozó, egy vagy legfeljebb három szerződésből igazolt, olyan
kivitelezési referenciamunkával, amely tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket:
- összesen legalább 200 m3 aszfaltburkolatú utakon/járdafelületen végzett referenciával,
illetve
- összesen legalább 1500 m2 (belterületi) kőburkolatú utakon/járdafelületen végzett
referenciával.
Amennyiben az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több külön
szerződésből származó referenciamunka bemutatásával történik, akkor nem előírás, hogy a
referencia külön-külön tartalmazza a felsorolt munkarészek mindegyikét, hanem a megadott
munkarészeket a szerződések együttesen is lefedhetik.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen: legalább 1 fő, a projekt
vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3.
rész 2. pontja szerinti, legalább MV-KE szakterület-jelölésű kategóriának megfelelő (vagy
ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő
felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év
szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök végzettséggel, vagy 4 év szakmai
gyakorlati idővel és építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésépítési mérnök
vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök
végzettséggel rendelkező szakember. Az M.2. pontban meghatározott szakmagyakorlási
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat minősül
alkalmassági követelménynek, a jogosultság megléte szerződéskötési feltétel, azonban az
alkalmassági követelmény a jogosultsággal is igazolható.
M.3. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez
szükséges, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi műszaki felszereltséggel:
- 1 db aszfaltvágóval,
- 1 db padkahengerrel,
- 1 db hidraulikus bontókalapáccsal.
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M.4. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának
napját megelőző három naptári évre vonatkozóan, a három év átlagát tekintve legalább 5 fő
éves átlagos statisztikai létszámmal és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.

Az ajánlatok értékelési (rész)szempontjai és azok súlyszámai:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § alapján a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazása.
Értékelési részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó Ft)
2. Előteljesített napok száma a normál feladatok esetében
(a normál feladatok esetében a munkaterület átadásától számított
max. 30 naptári naphoz képest az előteljesített napok száma)
3. Előteljesített órák száma a sürgősségi feladatok esetében
(a sürgősségi feladatok esetében a megrendeléstől számított max.
48 órához képest az előteljesített órák száma)
4. A felhívás M.2. pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe
vételhez szükséges, kötelezően előírt gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama (hó).

Részszemponthoz
tartozó súlyszám
70
10

5

15

Szerződés típusa: vállalkozási keretszerződés
Szerződés fizetési feltételeinek meghatározása (előleg, tartalékkeret):
Előleg: Tartalékkeret: Szerződést biztosító mellékötelezettségek (biztosíték, kötbér):
Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból,
amiért felelős (Ptk. 6:186. §) az előírt teljesítési határidőt elmulasztja. Kötbér mértéke a
sürgősségi feladatokat vonatkozásában min. 50 000,- Ft/óra (legfeljebb 48 óra), míg a normál
feladatok esetében min. 100 000,- Ft/naptári nap (de legfeljebb 10 naptári nap) A kötbér
kezdő időpontja a késedelem első órája, illetve napja, terjedelme a késedelem megszűnésének
időpontja.
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan
okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a feladatait nem I. osztályú minőségben, nem megfelelő
szakmai színvonalon, vagy hiányosan végzi el. Hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig
terjedő időre a késedelem szerint számított kötbér kerül érvényesítésre.
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Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból,
amiért felelős (Ptk. 6:186. §) nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, a szerződést
súlyosan megszegi, illetve a késedelme, hibás teljesítése a kötbérmaximum mértékét
meghaladja, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke nettó 2 000 000,- Ft.
Egyéb szerződéses kötelezettség:
Jótállás: Az adott felújítási munka átadás-átvételi eljárása sikeres befejezésének időpontjától
számított 12 hónap. A további időszakra a Vállalkozó a beépített szerkezetekre, illetve
anyagokra a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet melléklete
(módosulás esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) szerint kötelezően előírt
alkalmasságot biztosítja.

Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A
felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 20 millió forint, a káresemény összege legalább
15 millió forint.
Szerződés időtartama, teljesítés határideje, részhatáridők megjelölése (ha van):
Szerződéskötéstől a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2019. december 31-ig.
Ajánlati biztosíték mértéke (részekre történő ajánlattétel esetén részenként is megadva)
a becsült érték 1-2 %-a: nincs kikötve
Az előkészítő-team és a bíráló bizottsági tagok neve, szakmai felkészültsége:
Előkészítő team tagjainak neve, szakmai felkészültsége:
Projekt-felelős: Holló Marianna, városüzemeltetési ügyintéző - közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelem
dr. Víg Levente, felelős akkreditált szaktanácsadó - közbeszerzési és jogi szakértelem
Galambos Nóra közbeszerzési referens - közbeszerzési adminisztráció
A teljesítés igazolására jogosult:
Diczkó János, irodavezető
Az eljárás lebonyolításában közreműködő Bíráló Bizottság tagjai (név, szakmai
felkészültség:
Bíráló bizottság elnöke: Orczy Antal, önkormányzati képviselő
Bíráló bizottsági tag: Tímár Gyula, önkormányzati képviselő
Pénzügyi szakértelem: Jambrisekné Borhy Gabriella, gazdasági irodavezető
Közbeszerzés tárává szerinti szakértelem: Diczkó János, Városüzemeltetési és Beruházási
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Iroda, irodavezető
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Víg Levente, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
A helyettesítésről a döntéshozó külön utasításban rendelkezik.
A közbeszerzési eljárást a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata alapján kell lebonyolítani.
Bírálóbizottsági tagok felelőssége: a Közbeszerzési Szabályzat szerint. A bíráló bizottsági
tagok a Közbeszerzési Szabályzat szerint felelősségi nyilatkozatot kötelesek tenni, valamint
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, kiértékelésre és a döntésre a Kbt. alapján, megfelelő
határidőben kerül majd sor.
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor a Kbt. vonatkozó
előírásai alapján. A szerződés kötelezettségvállalási rendje szerint a kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módja,
valamint az ezeket végző személyek kijelölésének szabályozása szerint írásban köthető meg, a
ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlatának tartalma szerint.
A feladatok időbeli ütemezése:
A határidők:
- várható ajánlattételi határidő,
- hiánypótlás,
- összegzés megküldése az ajánlatok elbírálásáról,
- szerződéskötés tervezett időpontja a Kbt. előírásainak megfelelően kerülnek megállapításra.
A fenti paraméterek szerint a közbeszerzési eljárás elindítható.

Budapest, 2018.

igy Gábor Tamás
polgármester
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