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ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
 Kerékpárút építése a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében  
Helyszín: HU-7940 Szentlőrinc, Baranya megye, Magyarország 

 

1. Közzétételi hivatkozás 

HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 

2. Eljárás 

Helyi nyílt 

3. Program 

IPA 

4. Finanszírozás 

Költségvetés 

5. Szerződő Hatóság 

Szentlőrinc Város Önkormányzat 
HU-7940 Szentlőrinc 
Templom tér 8. 
Magyarország 

 

SZERZŐDÉS JELLEMZ ŐI  

6. Szerződés ismertetése 

A Szentlőrinc – Királyegyháza kerékpárforgalmi hálózat a Királyegyháza – Szentlőrinc – 
Tarcsapuszta településeket összekötő utakkal párhuzamos külterületi kerékpárutakat és a 
településeken belüli kapcsolódó hálózatot foglalja magában az információs táblázással és 
kerékpártároló kialakításokkal együtt. A hálózat része az 5805. sz. Szentlőrinc – Nagycsány 
összekötő úttal párhuzamos 3114 méter hosszú egyoldali kétirányú kerékpárút, az 5817. sz. 
Tarcsapuszta – Szentlőrinc összekötő úttal párhuzamos 602 méter hosszú egyoldali kétirányú 
kerékpárút, a Királyegyháza belterületén létesülő 2043 méter hosszú kétoldali burkolt padka 
az 5805. sz. Szentlőrinc – Nagycsány összekötő úton, a Szentlőrinc határában létesülő 100 
méter hosszú kétoldali burkolt padka az 5817. sz. Tarcsapuszta – Szentlőrinc összekötő úton, 
továbbá 2060 méter hosszon nyitott kerékpársáv és 2660 méter hosszon kerékpáros nyom 
Szentlőrinc belterületén, hat helyszínen összesen 70 kerékpár tárolására alkalmas 
kerékpártároló és 10 információs tábla. 

7. A részajánlatok száma és címe  

Részajánlattételre nincs lehetőség.  
 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

8. Alkalmasság és származási szabályok 

A részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamaiból és egyéb, a 
szerződés finanszírozásának keretéül szolgáló program speciális eszközei által meghatározott 
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és/vagy engedélyezett térségek országaiból és területeiről származó minden akár egyénileg, 
akár csoportosulás (konzorcium) keretében részt vevő jogi személy előtt (lásd még az alábbi 
22. pontot). A jelen szerződés keretében végzett valamennyi munkának és szolgáltatásnak, 
illetőleg szállított valamennyi árunak ezekből az országokból kell származnia. A részvétel 
megengedett nemzetközi szervezetek számára. A természetes személyek részvételét a 
szerződés finanszírozását jelentő programra vonatkozó speciális eszközök közvetlenül 
szabályozzák. 

9. Kizáró okok  

Az ajánlattevőknek az Ajánlati Nyilatkozat Építési Munkákhoz formanyomtatvány részét 
képező nyilatkozatot kell benyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy esetükben nem áll fenn az 
EU külföldi szerződésekre vonatkozó Gyakorlati kézikönyvének (Practical Guide to 
Contracts Procedures for EU External Actions) 2.3.3. pontja alatt felsorolt helyzetek egyike 
sem. 

 

10. Ajánlatok száma 

Egy ajánlattevő részenként csak egy ajánlatot nyújthat be. Egy adott résznek (lot) csak 
valamely részére benyújtott ajánlatokat nem lehet figyelembe venni.  

(Bármely ajánlattevő jelezheti ajánlatában, hogy engedményt ad abban az esetben, ha ajánlatát 
egynél több rész (lot) esetén hirdetnék nyertesnek.) 

Az ajánlattevők alternatív (többváltozatú) ajánlatot nem nyújthatnak be a dokumentációban 
előírt munkálatokra vonatkozó ajánlatuk mellett. 

 

11. Ajánlattételi biztosíték  

Az ajánlattevők 2.000.000,- Ft. összegű ajánlattételi biztosítékról kötelesek gondoskodni az 
ajánlat leadásakor. Ezt a biztosítékot a sikertelen pályázók az ajánlati eljárás befejeztével, a 
sikeresek pedig a szerződés valamennyi fél általi aláírása után visszakapják.   
 

12. Teljesítési biztosíték  

A sikeres pályázó a szerződés aláírásakor teljesítési biztosítékot köteles adni, melynek összege 
a szerződés összegének 5%-a. Ezt a biztosítékot az ellenjegyzett szerződés visszaküldésével 
együtt a Szerződő Hatóság által aláírt szerződés ajánlattevő általi átvételét követő legfeljebb 
30 napon belül kell benyújtani. Amennyiben a kiválasztott pályázó nem nyújtja be a teljesítési 
biztosítékot ezen határidőn belül, a szerződés érvénytelenné válik és egy új szerződést 
állítanak össze, melyet elküldenek annak az ajánlattevőnek, aki a következő legolcsóbb 
érvényes ajánlatot nyújtotta be. 
 

13. Tájékoztató gyűlés és /vagy helyszíni bejárás 

Helyszíni bejárás és tájékoztató nem kerül megrendezésre. 
 

14. Ajánlat érvényesség  

Az ajánlatoknak érvényben kell maradniuk az ajánlattételi határidőt követő 90 napban.  
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15. Teljesítés időtartama 

01/06/2014 - 31/08/2014 

 
A KIVÁLASZTÁS ÉS ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI 

16. Kiválasztási kritériumok  

1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

 
a) Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti év során egynél több 

évben nem lehet negatív. 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az 
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek 
megfelelő beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás); 
 

b)  Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a felhívás közzétételét megelőző három lezárt üzleti év 
átlagában legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 60.000.000,- HUF 
(hatvanmillió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint 30.000.000,- HUF beszerzés 
tárgya (út és/vagy kerékpárút kivitelezése és/vagy felújítása) szerinti árbevétellel. 

 
 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az előző 

három évre vonatkozóan a teljes és a beszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló 
nyilatkozat. 

 
2. Műszaki és szakmai alkalmasság: 

a) Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a felhívás közzétételétől visszafelé számított 60 
hónapban összesen legalább 1 db, aszfaltburkolatú út és/vagy kerékpárút építésére 
és/vagy felújítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített referenciával, melyben az ellenszolgáltatás nettó összege elérte a 
100.000.000,- HUF (százmillió forint) összeget. 

 Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a felhívás közzétételétől visszafelé számított 60 
hónapban összesen legalább 1 db, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített olyan referenciával, melynek tárgyát képezte min. 2000 m2 területű 
aszfaltburkolatú út és/vagy kerékpárút pálya építése vagy felújítása. 

A fenti referencia akkor tekinthető az ajánlatok benyújtási határidejét megelőző 5 
évben megvalósítottnak, ha a műszaki átadás-átvétel az előírt időszakon belül történt 
meg. 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a 
felhívás közzétételét megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárult, a 
szerződést kötő másik fél által kiállított, beszerzés tárgykörében teljesített munkáit 
ismertető referenciaigazolás, amelynek tartalmaznia kell legalább: 

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 
— a kivitelezés tárgyát, leírását,  
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— a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a 
referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól, 
— a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét, 
— ellenszolgáltatás összegét és a saját teljesítés értékét (a saját teljesítés értékét 
abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös 
teljesítésről szól), 
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 
— arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a hivatkozott munkák teljesítésének igazolására 
szolgáló, az adott munkák megrendelője, műszaki ellenőre által kiállított 
dokumentumok (átadás-átvételi igazolás/teljesítési igazolás) bekérésre.  

b) Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább az alábbi szakemberekkel (egy 
szakember egy pozícióba jelölhető): 

legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki min. 3 
éves (36 hónapos) gyakorlattal rendelkezik út és/vagy kerékpárút és/vagy gyalogút 
(járdaépítés) építési munkák műszaki vezetésében. 

 legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezetővel, aki min. 3 
éves (36 hónapos) gyakorlattal rendelkezik víziközmű építés és/vagy csatornázás 
területén. 

− Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód:  

− a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló 
önéletrajz, mely tartalmazza a szakember jelenlegi munkahelyét is,  

− szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű 
másolata; 

− a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok 

c) Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi műszaki felszereltséggel:  

− 1 db gumikerekes, min. 60 kW teljesítményű homlok-rakodó gép, 

− 1 db gumikerekes, min. 60 kW teljesítményű forgó kotró, 

− 2 db legalább 5 tonna teherbírású billenős tehergépkocsi, 

− 1 db aszfalt finisher. 

− 1 db úthenger.  

A közös ajánlattevőknek a fent meghatározott alkalmassági feltételeknek együttesen kell 
megfelelniük. 

A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában (ezt követően a szerződés 
időtartama alatt) rendelkeznie kell min. 20.000.000,- HUF/káresemény összegű építési 
felelősségbiztosítással. A biztosításnak kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen 
értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. 
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17. Az odaítélés kritériuma 

Legalacsonyabb ajánlati ár 

 
AJÁNLATTÉTEL  

 

18. Hogyan lehet pályázati dossziét beszerezni 

A tender dosszié (dokumentáció) Tóth-Lauts Brigittánál – (HU-7690 Szentlőrinc, Templom 
tér 8.), szerezhető be (palyazat@szentlorinc.hu). 
A tender dosszié (dokumentáció) megtekinthető a Szerződő Hatóságnál, az 5. pontban 
említett címen. Az ajánlatokat a tender dossziéban (dokumentációban) lévő 
formanyomtatványok alkalmazásával kell benyújtani, melynek formai előírásait és utasításait 
szigorúan be kell tartani.  
 
Az ajánlattevő az eljárással kapcsolatos kérdéseit írásban teheti fel Tóth-Lauts Brigittának 
címezve (e-mail: palyazat@szentlorinc.hu, HU-7690 Szentlőrinc, Templom tér 8.), jelen 
felhívás 1. pontjában található hivatkozási szám feltüntetésével, legalább 21 nappal a jelen 
felhívás 19. pontjában szereplő ajánlattételi határidőt megelőzően. 
A Szerződő Hatóságnak meg kell válaszolnia valamennyi ajánlattevő kérdéseit legalább 11 
nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően. 
 

19. Az ajánlatok benyújtási határideje  

2014. május 6, 10:00 óra, közép-európai idő szerint.  
Hely: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
Az ajánlatok munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között lehetséges benyújtani, az ajánlattételi 
határidő napján 9:00 és 10:00 óra között. 
A határidő után beérkezett ajánlatokat nem veszik figyelembe. 
 

20. Ajánlat bontási ülés 

2014. május 6-án, 10:00, közép-európai idő szerint.  
Helye: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.  

 

21. Az eljárás nyelve 

Az ajánlattételi eljárásra és szerződésre vonatkozó valamennyi írásbeli kommunikációt angol 
nyelven kell folytatni. 
 

22. Jogalap 

− A TANÁCS 1085/2006/EK RENDELETE (2006. július 17.) egy előcsatlakozási 
támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról 

− A BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. 
és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról 
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− A BIZOTTSÁG 718/2007/EK RENDELETE (2007. június 12.) az előcsatlakozási 
támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról 

− A BIZOTTSÁG 2005/842/EK határozata (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. 
cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével 
megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt 
állami támogatásokra történő alkalmazásáról 

− A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 
88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 

− A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE – Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási 
lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a 
jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban (2009/C 83/1) 

− a Magyarország-Horvátország IPA CBC Program (2007-2013) Programdokumentuma 
(jóváhagyva az EURÓPAI BIZOTTSÁG C(2008)911 számú határozatával 2008. március 
13-án) 

− A HUHR/1101 Program releváns felhívása 

− Pályázati Útmutató - Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 

− Projekt Végrehajtási Kézikönyv és a Végrehajtására vonatkozó információs és közzétételi 
követelmények irányelvei 

− Practical Guide to contract procedures for EC external actions – gyakorlati útmutató 

− IPA — HUHR/1101/1.2.2/1005 


