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Felhívás

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Röszke AHÁ busz-terminál felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001447152019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság EKRSZ_
40694100

Kossuth Lajos Sugárút 22-24.

Szeged HU333 6722

Csiszár Mária

csiszarmm@csongrad.police.hu +36 62562400

Regionális/helyi szintű
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45341000-9

45331220-4

45312311-0

45262522-6

45261400-8

45261310-0

45261210-9

45300000-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Egy helyszínen és egymásra épülő építési beruházás, megbontása mind a teljesítési határidőt, mind a szavatossági, jótállási igény 
érvényesítését veszélyeztetné.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Röszke Autópálya Határátkelőhely (Röszke külterület 0323/1. hrsz.)II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Röszke AHÁ busz-terminál felújításaII.1.3) A szerződés tárgya:

45300000-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Közrend és biztonság

Építési beruházás

A vállalkozási szerződés és a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalma szerint.

60

Röszke AHÁ busz-terminál felújítása
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Részajánlattétel kizárásának indoklása: Egy helyszínen és egymásra épülő munkafolyamatokat tartalmazó építési beruházás, 

II.2.12) További információ:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

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:

70Nettó ajánlati összár

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)

Részletesen a Műszaki leírásban. Feladatok: épületszerelési munkálatok, nyílászárók beszerzése és beépítése, vízszigetelés, bádogos, 
hőszigetelés, vakolás, festés, burkolás, villámvédelem, lakatos munka, légkondicionálás, mobil korlát kiépítése

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45432130-4

45421100-5

Röszke Autópálya Határátkelőhely (Röszke külterület 0323/1. hrsz.)

Igen

Igen

ME-É felelős műszaki vezető alkalmassági feltételként előírt szakmai 
tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (maximum 60 hónap), lásd még 
Útmutató

30

Nem

Igen

60

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. § (7) 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott 
esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám), vagy a szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, 
valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember önéletrajzát és a 
szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll 
fenn. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy ha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem 
rendelkezik a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor 
azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele. Az önéletrajznak olyan 
részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon 
megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. A minimumkövetelmény 
szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő 
időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati 
időnek. Az szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni! Az 
Ajánlatkérő elfogadja a szakmai gyakorlat kezdő és záró időpontjának hónap, vagy év pontosságú megjelölését is, azonban ez esetben 
a gyakorlati idő számítása során kezdő időpontként a megjelölt év, vagy hónap utolsó napját, záró időpontként a megjelölt év, vagy 
hónap első napját veszi figyelembe. Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az illetékes 
szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésére, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére, és 23. §-ára, a Kbt. 69. §-ára, és a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) 
bekezdésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

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]:

A kizáró okok igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdés előírásai szerint történik. Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja vonatkozásában nem kell 
nyilatkozatot benyújtani, a kizáró ok megvalósulását Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az 
alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevő nyilatkozatot (EKR űrlap) nyújt 
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok 
tekintetében Ajánlattevő az EKR rendszer által készített űrlap kitöltésével teheti meg. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy 
a nyilatkozat kitöltésekor pontosan meg kell jelölnie (felsorolnia) a „Kbt. 62. (1) bekezdés a), d) e) f) k pont ka) és kc) alpontok, g)-j), m
), q), a Kbt. 62.§ (2)” hivatkozást. A Kbt. 62.§ (1) k) pont kb) alpontra külön EKR űrlap kitöltésével teheti meg a nyilatkozatot 
Ajánlattevő. A kizáró okok vonatkozásában Ajánlattevő élhet az öntisztázás lehetőségével. A fenti kizáró okok igazolása során 
Ajánlattevőnek az EKR-ben űrlapként rendelkezésre bocsátott, illetve Ajánlatkérő által készített alábbi nyilatkozatokat kell kitöltenie: 
Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pontjára vonatkozó nyilatkozat - (EKR formanyomtatvány) Nyilatkozat kizáró okokról – EKR 
formanyomtatvány

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Ajánlatkérő Ajánlattevőt kizárja az eljárásból, ha Ajánlattevővel, valamelyik alvállalkozójával, 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a, d), e) f), k) pont ka), kb), és kc
), g – j), m) és q) pontjában, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem 
lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63
. § (1) bekezdés b), c) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak.

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

megbontása mind a teljesítési határidőt, mind a szavatossági, jótállási igény érvényesítését veszélyeztetné.
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

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:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § rendelkezései és a Vállalkozási szerződés 3. pontjában rögzítettek az irányadók. 
Finanszírozás: saját forrás, 2 részszámla és 1 végszámla. Ütemezés: 1. rész számla. az építőanyagok helyszínre szállítását követően a 
nettó vállalkozói díj 30%a, 50%-os készültségnél a nettó vállalkozói díj 35%-a, 3. végszámla a nettó vállalkozói díj 35%-a, a műszaki 
átadás-átvétel lezárása után. Az igazolt teljesítést követően, a jogosan kiállított számla kiegyenlítése a beérkezését követő 30 napon 
belül a Magyar Államkincstáron keresztül történik átutalással. Az ajánlattétel. a fizetés és az elszámolás pénzneme: HUF A beruházás 
az Áfa tv. 142. § (1) bek. b) pontja alkalmazásában nem engedély-köteles. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg. A részletes 
feltételek a szerződéstervezetben. A Kbt. 27/A. § szerint „ Az ajánlattevő – kivéve az 5. § (2) – (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – 
köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak 
és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szantaxislistának.”

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

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik az
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek 
megfelelően 1 fő, rendelkező MV-ÉV jogosultsággal rendelkező, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező 
műszaki vezetővel, vagy ezzel egyenértékű besoroláshoz szükséges végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakemberrel.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.12.11 10:00



EKR001447152019

(A rendszer automatikusan tölti)2019.11.26

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos információt részletesen a Közbeszerzési dokumentáció részét képező Útmutató 6. pontja 
tartalmazza. 2. Értékelési szempontok/súlyszám/értékelési módszer: részletesen a Közbeszerzési dokumentáció részét képező 
Útmutató 3. pontja tartalmazza 3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatja Ajánlattevőket, 
hogy alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) bekezdés e) pontját. 4. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint 
értendő. 5. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli. 6. A Kbt. 73. § (4
)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza. 7. AK hiánypótlására a Kbt. 71.§-ában foglaltak
szerint lehetőséget biztosít. AK rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást rendel el, amennyiben 
AT az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása. 8. Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető 
formában is szíveskedjenek megküldeni. 9. A Kbt.41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt 
dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf. 
formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap 
kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 10. Ajánlattevő csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat: a) az 
ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlattevő és az alkalmasságban résztvevő gazdasági szereplő írásbeli 
képviseletére jogosult személy (cég esetében cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányának vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás mintájának másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott 
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, 
cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. b) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 
ajánlattevő nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak a cégbíróság által megküldött 
igazolását. c) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján AT nyújtson be kifejezett nyilatkozatot az ajánlati felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. d) AT nyújtsa be az EKR rendszerben 
rögzített kötelezően alkalmazandó nyilatkozatot (részletes költségvetési árajánlat). 11. AT tudomásul veszi, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint: „ Központi költségvetési kiadási előirányzatok 
terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, 
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.” Ez 
alapján AT nyertessége esetén köteles a szerződéskötést megelőzően átláthatósági nyilatkozatot tenni. 12. Teljesítés igazolása, 
késedelmi, hibás és meghiúsulási kötbér: a közbeszerzési dokumentáció részét képező Vállalkozási szerződés 3. és 8. pontjai 
tartalmazzák. 13. Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet
létrehozását (projekttársaság). 14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 10.000.000,-/
kár, és 50.000.000,- Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 15. Ajánlatkérő nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót. 16
. Az ajánlatkérő előírja a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő 
részletes költségvetés benyújtását az ajánlatban. 17. A minőségi részszempontra tett megajánlás igazolására már az ajánlatban 
csatolni kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumot, vagy a szakember kamarai nyilvántartási számát, a szakember 
által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amely megfelel az M1) alkalmassági feltétel esetében előírt feltételeknek
, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot. 18. Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdése szerinti 
szakmai ajánlatnak a minőségi szempontra (az MV-ÉV jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy 
azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel 
rendelkező felelős műszaki vezető alkalmassági feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata) 
tett megajánlást, továbbá az azt alátámasztó iskolai végzettséget igazoló dokumentumot (ha a kamarai nyilvántartásból nem 
állapítható meg a jogosultsága), önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot tekinti. 19. Ajánlatkérő helyszíni bejárást 
biztosít, amelyen minden Ajánlattevőnek a részvétele kötelező. Ajánlatkérő álláspontja szerint a helyszín megtekintése nélkül 
nem adható a felhívás és a közbeszerzési dokumentáció előírásainak megfelelő ajánlat. Helyszín: Röszke Autópálya 
Határtátkelőhely Időpontja: 2019. december 2-án (hétfő) 9:00 óra Kapcsolattartó: Seres Attila ra., műszaki csoportvezető

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:

HU
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