Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell
hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek

1

Hivatalos név:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK05766

Postai cím:
Kossuth tér 1.
Város:
Nyíregyháza

NUTS-kód:
HU323

Postai irányítószám:
4400

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Dr. Mester Enikő

Telefon:
+36 42524524/116

E-mail:
mester.eniko@nyiregyhaza.hu

Fax:
+36 42311041

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.nyiregyhaza.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő
közlekedésfejlesztés

Hivatkozási szám:

2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Közlekedési csomópontok átépítése és útfelújítások elvégzése Vállalkozási szerződés keretében,
a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
és a bekezdés számát)

1

(kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát

Szakasz száma:

A következő helyett:

II. . 2 . 5

2 A 12/1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 2 A 36 hónap kötelezően előírt jótállási időn felül
rend.-ben előírt jótállási időn felül vállalt többletjótállás vállalt többletjótállás időtartama. (hónap)
időtartama (hónap) (min. 0 hó, max.60 hó) 10
(minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)10

Rész száma:
2., 3., 4.
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1.,

Helyesen:

A módosítandó
szöveg helye:
Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó
szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

..
Rész száma:
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A módosítandó
szöveg helye:

Szakasz
száma:

A következő helyett:

P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 19.§ (1) bek. a) pontja alapján
valamennyi, a vizsgált időszak bármely időpontjában
2
Rész száma:
fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a
A módosítandó számlavezető pénzügyi intézményétől származó
szöveg helye: nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, volt-e
számláján a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában
III. . 1 . 2

Helyesen:
P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rend. 19.§ (1) bek. a) pontja alapján
valamennyi, a vizsgált időszak bármely időpontjában
fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a
számlavezető pénzügyi intézményétől származó
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, volt-e
számláján a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában

meghatározott 15 napot meghaladó sorban álló tétel
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított egy éven (12 hónapon) belül, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Azon pénzforgalmi
számláról is szükséges igazolás csatolása, amely az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított egy éven (12 hónapon) belül
megszűntetésre került.
P2) Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69.
§-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint
történik: Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30. Korm.
rend. 19. § (1) bek. c) pontja szerint nyilatkoznia kell
az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben elért közbeszerzés tárgyából (mélyépítésből)
származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben
előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (3)
bek.)
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkal.
követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek. foglaltaknak

meghatározott 15 napot meghaladó sorban álló tétel
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított egy éven (12 hónapon) belül, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Azon pénzforgalmi
számláról is szükséges igazolás csatolása, amely az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított egy éven (12 hónapon) belül
megszűntetésre került.
P2) Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69.
§-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint
történik: Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30. Korm.
rend. 19. § (1) bek. c) pontja szerint nyilatkoznia kell
az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben elért közbeszerzés tárgyából (mélyépítésből)
származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben
előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (3)
bek.)
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkal.
követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek. foglaltaknak

Szakasz
száma:
..
Rész száma:
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A módosítandó

megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bek.-ben,
foglaltaknak megfelelően.
Azon előírt alkalmassági követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő,
ha közülük egy felel meg.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,
úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi
dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2)
bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti
nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott nyilatkozatminták) a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni! Az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolása a Kbt. 69. §-ban
meghatározottak szerint történik.

megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bek.-ben,
foglaltaknak megfelelően.
Azon előírt alkalmassági követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő,
ha közülük egy felel meg.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,
úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi
dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat benyújtására köteles, amely szerint
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

A következő helyett:

Helyesen:

szöveg helye:
Szakasz
száma:
..

A következő helyett:

Helyesen:

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

A módosítandó
szöveg helye:
Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

III. . 2 . 2

A szerződés finanszírozása: utófinanszírozás.
Támogatási intenzitása 100%. Valamennyi rész
esetében 50 % előleget biztosít AK.
- 1. rész: 7 számla (1 előleg-, 5 rész-, 1 végszámla)
- 2. rész: 2 számla (1 előleg-, 0 rész-, 1 végszámla)
- 3. rész: 3 számla (1 előleg-, 1 rész-, 1 végszámla)
- 5. rész: 5 számla (1 előleg-, 3 rész-, 1 végszámla)
Jótállás:
A kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet
jótállás időtartama értékelési szempont.
Teljesítési biztosíték:
A nyertes ajánlattevő teljesítési biztosítékot köteles
nyújtani. Mértéke a szerződés szerinti teljes,
tartalékkeret nélküli, ÁFA
nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának
megfelelő mértékű összeg.
Jótállási biztosíték:
A nyertes ajánlattevő jótállási biztosítékot köteles
nyújtani a 3.sz. értékelési szempont szerint vállalt
jótállás időtartamára.
A szerződést megerősítő biztosítékok:
- Késedelmi kötbér
- Hibás teljesítési kötbér
- Meghiúsulási kötbér
A részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.

A szerződés finanszírozása: utófinanszírozás.
Támogatási intenzitása 100%. Valamennyi rész
esetében 50 % előleget biztosít AK.
- 1. rész: 7 számla (1 előleg-, 5 rész-, 1 végszámla)
- 2. rész: 2 számla (1 előleg-, 0 rész-, 1 végszámla)
- 3. rész: 3 számla (1 előleg-, 1 rész-, 1 végszámla)
- 5. rész: 5 számla (1 előleg-, 3 rész-, 1 végszámla)
Jótállás:
A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül
vállalt többlet jótállás időtartama értékelési
szempont.
Teljesítési biztosíték:
A nyertes ajánlattevő teljesítési biztosítékot köteles
nyújtani. Mértéke a szerződés szerinti teljes,
tartalékkeret nélküli, ÁFA
nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának
megfelelő mértékű összeg.
Jótállási biztosíték:
A nyertes ajánlattevő jótállási biztosítékot köteles
nyújtani a 3.sz. értékelési szempont szerint vállalt
jótállás időtartamára.
A szerződést megerősítő biztosítékok:
- Késedelmi kötbér
- Hibás teljesítési kötbér
- Meghiúsulási kötbér
A részletes szabályokat a Szerződéstervezet
tartalmazza.

Rész száma:
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A módosítandó
szöveg helye:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..

Dátum: (nn/hh/éééé)

Dátum: (nn/hh/éééé)

A módosítandó
szöveg helye:

Helyi idő: (óó:pp)

Helyi idő: (óó:pp)

..
Rész száma:
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A módosítandó
szöveg helye:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

IV . 2 . 2

Dátum: 2018/02/09 (nn/hh/éééé)

Dátum: 2018/02/15 (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

..
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
Szakasz száma:
..
Rész száma:

2

A módosítandó szöveg helye:

..

Rész száma:

2

A módosítandó szöveg helye:
Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

IV . 2 . 7

Dátum: 2018/02/09 (nn/hh/éééé)

Dátum: 2018/02/15 (nn/hh/éééé)

A módosítandó szöveg helye:

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

..
Rész száma:

2

A módosítandó szöveg helye:

VII.2) További információk:

2

A VI.3) pont kiegészül az alábbi ponttal:
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 65. (7) bekezdés szerint kéri, hogy ajánlattevő ajánlatában amennyiben az alkalmassági feltételeknek
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, úgy ajánlatában meg kell jelölnie az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megadásával azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

7

közzétételre nem kerülő kötelező információ

