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Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő
közlekedésfejlesztés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/2
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.01.03.
Iktatószám: 19419/2017
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

nyíregyházi 22200/173, 2439, 28004, 28006/2,
28006/3, 28159/2, 22200/160, 2901, 28006/44,
28006/41, 28006/32, 28007/2, 28008/3, 28006/43,
28003/2 hrsz.;nyíregyházi 31026/2
hrsz.;nyíregyházi 26797/1, 8532, 8542, 8560/3
hrsz.;nyíregyházi 8070, 6875, 8071/4, 8071/,
6705/10, 28512/3 hrsz.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.02.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

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
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A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: dr. Kovács Krisztina E.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegfű u. 73. B. II/5.
Város: Nyíregyháza,
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Krisztina
Telefon: +36 303368323
E-mail: kozbeszkk@gmail.com
Fax: +36 42781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszkk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszkk.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth tér 1. „A” ép. 113. szoba
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524/116
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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
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

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

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
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Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közlekedési csomópontok átépítése és útfelújítások elvégzése Vállalkozási szerződés keretében, a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

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) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés - 1.
rész: Törzs, Szalag, Semmelweis utcákat érintő közlekedésfejlesztés

Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: nyíregyházi 22200/173, 2439, 28004, 28006/2,
28006/3, 28159/2, 22200/160, 2901, 28006/44, 28006/41, 28006/32, 28007/2, 28008/3,
28006/43, 28003/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. rész: Törzs, Szalag, Semmelweis utcákat érintő közlekedésfejlesztés 
Tervezett útfelújítás hossza: 2.140,71 fm 
Tervezett járda építés hossza: 656,59 fm 
Nyíregyháza, Törzs utca - 41. számú főút csomópontjában a jobbra kanyarodó sáv 
meghosszabbításának kialakítása: 
Vízszintes vonalvezetés: 
A meglévő út a közutak tervezési osztályba sorolása szerint: 
Mellékutak /e-UT 03.01.11/ ÚT 2-1.201:2008/1.1. táblázat 
Gyűjtőút 
Tervezési osztály: B.V.
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Hálózati funkció: c 
Környezeti körülmény: B 
Tervezési sebesség: 50 km/h 
Földmunkák: 
Közműkiváltások: 
Csapadékvíz elvezetés: 
Nyíregyháza, Semmelweis utca útfelújítás - burkolat megerősítés: 
A beruházás keretében a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő 
burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés 
létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell 
vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek meglétét, a kritikus, 
balesetveszélyes szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés 
feltételeit. 
Nyíregyháza, Törzs utca-Semmelweis utca körforgalmi csomópont kialakítása: 
A tervezett körforgalmi csomópont típusa: 
Az e-UT 03.03.11/ÚT 2-1.206/ Útügyi Műszaki Előírás 1.2.2 Egysávos körforgalom 1.1 táblázat szerinti 
kialakítással: 
Lakott területi egysávos 
Tervezési paraméter belépési sebesség: 35 km/h 
Maximális belépési sávszám áganként 1 db 
Maximális kilépési sávszám áganként: 1 db 
Jellemző belső sugár (Rb): 12,0 m 
Körpálya szélesség (Sz): 6,0 m 
3.1 A csomóponti ágak kialakítása: 
Belépési szélesség (Szb): 4,0 m 
Kilépési szélesség (Szk): 5,0 m 
Biztonsági sáv (bs): 0,25 m 
Járható gyűrű (gy): 1,0 m 
Elvégzendő munkák: 
Földmunkák: 
Forgalomtechnika: 
Közműkiváltások: 
Csapadékvíz elvezetés 
Kiváltások: 
Gázelosztó vezeték kiváltás: 
Ivóvíz gerincvezeték kiváltás: 
Nyomáspróba és fertőtlenítés: 
Nyíregyháza, Szalag utca útfelújítás - burkolat megerősítés: 
A beruházás keretein belül a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő 
burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés 
létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. 
A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros 
közlekedés feltételeinek meglétét és adott projekt keretén belül, a kritikus, balesetveszélyes 
szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés feltételeit. 
Nyíregyháza, Törzs utca gyalogjárda építése: 
Tervezési osztály: gyalogjárda 



6

0+000 kmsz. - 0+199 kmsz. között 2.75m szélességben, 
0+199 kmsz. - 0+360.59 kmsz. között 2.25m szélességben épül 161.59 m hosszon. 
A tervezett gyalogjárda hossza összesen 360.59 m. 
Nyíregyháza, Törzs utca útfelújítás - burkolat megerősítés: 
Tárgyi projekt keretén belül, a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő
burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés
létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell
vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek meglétét és adott projekt
keretén belül, a kritikus, balesetveszélyes szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az
akadálymentes közlekedés feltételeit.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat:A szerződés teljesítésében részt vevő, az M.2) pontban
előírt alkakm. köv.-t igazoló szakember projektvezetői szakmai többlet tapasztalatának
időtartama(hónap)(min. 0 hó,max.60 hó) 20
2 A 12/1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rend.-ben előírt jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hó, max.60 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó díj (Ft) 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1.-15-NY1-2016-00001,
TOP-6.1.5.-15-NY1-2016-00001

II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.
§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételére.

II.2.1)
Elnevezés: Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés - 2.
rész: Nyíregyháza, Törzs utca - 4-es számú főút csomópontjában jobbra kanyarodó sáv kialakítása

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: nyíregyházi 31026/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.rész: Nyíregyháza, Törzs utca - 4-es számú főút csomópontjában jobbra kanyarodó sáv kialakítása 
Földmunkák: 
A tervezett sávbővítés bevágásban készül. 
A kitermelt 160 m3 földmennyiségből 3 m3 földmennyiséget a 0+070 és 0+090 km szelvények között 
a földpadka feltöltéséhez kell felhasználni. A 157 m3 földfelesleget a beorganizált helyre kell 
elszállítani. 
Az úttükör készítésekor a földmű felső 50 cm-es rétegének alsó 20 cm tetején E 2 = 40 MN/m2, a 
felső 30 cm tetején E 2 = 65 MN/m2 kell, hogy legyen a talaj teherbírási modulusa. 
Forgalomtechnika: 
A tervezés előkészítő fázisában forgalomszámlálásokat végeztünk a meglévő csomópontban 
hétköznapokon a reggeli, a koradélutáni és a koraesti órákban. 
Közműkiváltások: 
A kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyelet jelenlétében közműfeltárást kell végezni. A tervezett 
sávbővítés űrszelvényébe eső 2 db villanyoszlopot át kell helyezni. A burkolatba és földpadkába eső 
közművek fedlapjait, szerelvényeit szintbe kell helyezni. 
Csapadékvíz elvezetés: 
A meglévő csomóponti ág csapadékvíz elvezetése jelenleg megoldott. 
A 4. számú főút érintett szakasza alatt egy Ø 60 méretű beton csapadékvíz elvezető csatorna van 
kiépítve víznyelő bekötésekkel. 
A Törzs utca tervezéssel érintett nyugati oldalában egy Ø 300 méretű KG-PVC csapadékvíz csatorna 
húzódik, melynek tisztítóaknái víznyelős kialakításúak. 
Az út keleti oldalán található víznyelők ezen víznyelős tisztító aknákba vannak bekötve.
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A jobbra kanyarodó sáv építésével érintett 4 db víznyelőaknából 4 db elbontásra, illetve
áthelyezésre kerül. 
A meglévő Ø 200 méretű KG-PVC csatornabekötések meghosszabbítása után 4 db új 50x50 cm-es
monolit víznyelőaknát kell építeni 48x48 cm-es öntöttvas víznyelő lefedéssel. 
Építés alatti ideiglenes forgalomszabályozás: 
A munkaterületet szabványos elkorlátozó elemekkel le kell választani úgy, hogy a meglévő
egyenesen és jobbra kanyarodó sáv szélessége 3,50 m legyen. 
Gázelosztó vezeték kiváltás: 
A tervezett középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás a meglévő D 63 PE méretű gerincvezetéken
elhelyezett védőcső déli végétől indul. A tervezett D 63 PE 80/G SDR 11 méretű gázelosztó vezeték D
63 PE karmantyú elektrofittinggel kapcsolódik a meglévő gerincvezetékhez majd halad a tervezett
sávbővítés mentén a tervezett elektromos földkábellel közel párhuzamosan. 
A tervezett gázelosztó vezeték nyomvonala a tervezett közvilágítási oszlop szélét 1,0 m távolságban
közelíti meg burokcsőben. A tervezett közvilágítási oszlopot elhagyva a gázelosztó vezeték a
31030/2 hrsz.-ú ingatlan jogi határával párhuzamosan halad tovább attól legalább 1,0 m
védőtávolságot tartva. A tervezett közvilágítási oszlopot elhagyva a tervezett gázelosztó vezeték
keresztezi a 31030/2 hrsz.-ú ingatlan meglévő kapubehajtóját. A 31030/2 hrsz.-ú ingatlan Törzs utcai
telekhatára előtt, azzal párhuzamosan jelenleg egy fasor van beültetve. A meglévő fasor két utolsó
fája - helyileg a tervezett villanyoszlop melletti, illetve a meglévő kapubehajtó utáni - annyira
megközelítik a tervezett gázelosztó vezeték nyomvonalát, hogy emiatt sajnos a gázvezeték építése
előtt ezt a két fát ki kell vágni és a kivágás után a tuskóikat ki kell szedni a földből. 
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható 
tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes
ajánlattevő által elvégzendő 
feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és 
annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat:A szerződés teljesítésében részt vevő, az M.2) pontban
előírt alkakm. köv.-t igazoló szakember projektvezetői szakmai többlet tapasztalatának
időtartama(hónap)(min. 0 hó,max.60 hó) 20
2 A 12/1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rend.-ben előírt jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hó, max.60 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó díj (Ft) 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1.-15-NY1-2016-00001

II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.
§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételére.

II.2.1)
Elnevezés: Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés - 3.
rész: Nyíregyháza, Lujza u. közlekedésfejlesztése

Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: nyíregyházi 26797/1, 8532, 8542, 8560/3 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.rész: Nyíregyháza, Lujza utca útfelújítás - burkolat megerősítés: 
Tervezett útfelújítás hossza: 775 fm 
Tervezett járdaépítés/járdafelújítás hossza: 662 fm
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A beruházás keretein belül a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő
burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés
létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell
vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek meglétét és adott projekt
keretén belül, a kritikus, balesetveszélyes szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az
akadálymentes közlekedés feltételeit. Tárgyi útszakasz, Nyíregyháza belterületi részén a Déli
iparterületen helyezkedik el. Északi irányban a Kállói út határolja, Déli irányban a Tünde utca. 
Burkolatfelújítás: 
A tervezett burkolatfelújítás során a meglévő 7,00 méteres burkolatot 7,50 méteresre szélesítjük.
Egyoldali szélesítést terveztünk az utca Nyugati oldala felé. 
A tervezett burkolatfelújítás vízszintes vonalvezetése, követi a meglévő útburkolat vonalvezetését.
A tervezett burkolatfelújítás kezdőszelvénye, a 0+000 szelvény, a Kállói úti csomópontnál van, a
végszelvénye, a 0+782 szelvény, a Tünde utcai csomópontnál van. 
Gyalogos közlekedés: 
Az útépítéssel egyidejűleg, a hiányzó járdaszakaszokat is pótolni kell, illetve ahol nem szabványos
kialakítású a járda, ott szabványosítani kell. A meglévő járdáknál, valamint gyalog és
kerékpárutaknál, a gyengén látók megsegítése érdekében, a meglévő burkolatban taktilis jelzéseket
kell elhelyezni. Szintén meg kell oldani, a meglévő járdaszakaszoknál az akadálymentesítést is!
Hiányzó járdaszakasz, a tervezési szakasz elején, a Kállói úti meglévő járdához csatlakozik a
végszelvény az út szelvényezése szerint 0+675 km. szelvénynél található kapubejárónál található. A
két pont között kialakítandó járdaszakasz hossza: 662,21 méter. A hiányzó járdaszakaszok pótlása,
valamint az akadálymentesítés mellett, megvizsgáltuk, a gyalogosok keresztirányú közlekedését is,
és arra a megállapításra jutottunk, hogy gyalogos átkelőhely létesítésére nincs szükség. A Tünde
utcánál lévő meglévő gyalogosforgalmi létesítményt illetve a Lujza utcán lévő járda összeköttetése
más terveben kerül megtervezésre. 
Kerékpáros közlekedés: 
A tervezett műszaki megoldás szerint, a 7,00 méteres útpályát 7,50 méteresre szélesítjük, így
kialakítható a széles forgalmi sávon kialakított kerékpáros nyom, mely útburkolati jelekkel hívja fel
az autósok figyelmét az utcán közlekedő kerékpárosokra, ezáltal biztonságosabbá téve a
közlekedésüket. A tervezett kerékpáros nyomot jelző burkolati jeleket a helyszínrajzon jelölt
helyekre kell felfesteni, az e-ÚT 03.04.11 (ÚT 2-1.203) előírásban szereplő paraméterekkel. 
Hiányzó kerékpáros kapcsolat kialakítása: 
A forgalomszámlálási adatok, és a Beruházóval történt egyeztetés alapján megállapítottuk, hogy a
Lujza utcán a kerékpáros forgalom a járműforgalomhoz arányosan kicsi, de jelen esetben is
szükséges a kerékpáros forgalom biztonságos lebonyolításának biztosítása. 
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható 
tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes
ajánlattevő által elvégzendő 
feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és 
annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat:A szerződés teljesítésében részt vevő, az M.2) pontban
előírt alkakm. köv.-t igazoló szakember projektvezetői szakmai többlet tapasztalatának
időtartama(hónap)(min. 0 hó,max.60 hó) 20
2 A 12/1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rend.-ben előírt jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hó, max.60 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó díj (Ft) 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 85
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001

II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.
§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételére
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II.2.1)
Elnevezés: Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés - 4.
rész: Nyíregyháza, Bottyán János u. közlekedésfejlesztése

Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: nyíregyházi 8070, 6875, 8071/4, 8071/, 6705/10,
28512/3 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Nyíregyháza, Bottyán János utca útfelújítás - burkolat megerősítése: 
Tervezett útfelújítás hossza: 1.728 fm 
Tervezett járdaépítés/járdafelújítás hossza: 875 fm 
A beruházás keretén belül a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő 
burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés 
létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. 
A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros 
közlekedés feltételeinek meglétét és adott projekt keretén belül, a kritikus, balesetveszélyes 
szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés feltételeit. A 
Bottyán János utca Nyíregyháza Dél-Nyugati részén az ún. Huszártelep közelében helyezkedik el. Az 
utcát Keleti oldalon a Huszár Tér a Nyugati oldalon a Bottyán János - Hóvirág - Rókabokori - Szirom 
utcai kereszteződés határolja 
A Nyíregyháza Bottyán János utca és a nyíregyházi MH saját célú vasúti pálya keresztezésében lévő 
vasúti átjáró (2+15) átépítése: 
Az átjáró felépítményének kialakítása: 
A vágányban fekvő védősínes szerkezet az előnytelen vonalvezetés - kissugarú ív -, valamint 
keresztezési szög miatt megmarad. A felépítményi szerkezetből a pályasín cserélendő, a védősínek 
részben alkalmasak a visszaépítésre. 
A pályasínekben jelenleg a 2+01,25 sz-ben és a 2+23,26 sz. van illesztés. A járdaburkolat átvezetése 
következtében a második illesztés a burkolatba kerülne, ezért új illesztéseket kell kialakítani: A két 
burkolat széle között a 2+22,33 sz-ben kell legyen az illesztés, tehát innen visszaszámolva a 24,00 
m-t a megelőző illesztést az 1+98,43 sz-ben kell kialakítani. 
Ebben a kissugarú ívben (R=185 m) 24 mh sínszálak esetén, a belső (bal) sínszálon a sínrövidülése 
200 mm, tehát a hossza 23,800 m. 
Mivel a korábbi 6,00 m-rel szemben a közút új burkolat szélessége 7,50 m lesz, valamint kiépül a 
gyalogjárda átvezetése is, ezért hosszabb védősínre lesz szükség. A jobb védősín eleje alkalmas az 
új, burkolt padka átvezetésére is, a végét viszont 10,08 m-rel kell meghosszabbítani, azaz az új 
védősín 26,58 m hosszú lesz. A közút és a járda közti szakaszon - a 2+22,93 sz-ben kell a védősínben 
az új illesztést kialakítani. (Jelenleg - helytelenül - a közútburkolat közepén, a 2+15,58 sz-ben van.) 
A bal védő/vezetősín jelenlegi hossza (eleje) is alkalmas az új burkolat és a burkolt padka 
átvezetésére. Az ágyazat- és aljcsere után visszatehető eredeti helyére. 
Az átépítés során a védősínes szerkezetet ki kell bővíteni a tervezett gyalogjárdára is. 
A kapcsolószereket újakra kell cserélni. Kiemeltem figyelni kell a támtuskók behelyezésére, minden
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harmadik aljközbe. 
A várhatóan megnövekvő közúti terhelés miatt az aljtávolságot csökkenteni kell. Az új szerkezetben
600 mm-t kell alkalmazni. Ez az érték a külső sínszálon mérendő, mert az aljak sugár irányban
fekszenek. A belső sínszálon 595 mm lesz a szabványos aljtávolság. 
A hegyes szögű keresztezés miatt eltolt védősínek és a csatlakozó vágányszakasz alá, összesen 55
db 2,60 m-es talpfát kell beépíteni. 
Az ágyazat 40 cm vastag, tömörített, tiszta zúzott kőből kell épüljön. Alatta 20 cm vastag tömörített,
homokos kavics védőréteget kell kialakítani. Erre kerül a 3,50 m széles geotextília. 
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre
hivatkozott ott a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható 
tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes
ajánlattevő által elvégzendő 
feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és 
annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat:A szerződés teljesítésében részt vevő, az M.2) pontban
előírt alkakm. köv.-t igazoló szakember projektvezetői szakmai többlet tapasztalatának
időtartama(hónap)(min. 0 hó,max.60 hó) 20
2 A 12/1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rend.-ben előírt jótállási időn felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hó, max.60 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó díj (Ft) 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 85
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001:

II.2.14) További információ:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.
§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételére

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben 
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások 
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8-14.§, 16.§ szerint kell 
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§-a alapján az ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt 
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az 
előírt kizáró okok hiányának igazolására. 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Kbt. 67. 
§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. 
Kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás 
feladásának napjánál. 
Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek: 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának 
benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a 
alapján az alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 
1-16.§-okra. 
Valamennyi rész esetében:
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SZ.1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepelnek az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásba - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges -
szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkeznek. 
SZ.2) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába; nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU
irányelv XI. melléklete szerinti 
hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb
követelményt. 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 1.§ (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia az alkalmassági követelményt, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 2.§ (5) bek.
alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő
egyszerű nyilatkozatát is, tehát az EEKD IV. részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további
részeket nem. 
SZ.1.) Ajánlattevő csatoljon ajánlatában nyilatkozatot arról, hogy az ajánlatban megjelölt mely
gazdasági 
szereplők fognak a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végezni, és adja meg
ezen szervezetek 
regisztrációs/nyilvántartási számát. 
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti ellenőrzésére
nincsen mód, akkor 
a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a
nyilvántartásban szerepléstényét 
igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban. 
SZ.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (2) bek. alapján a szakmai tevékenység végzésére
vonatkozó alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény tekintetében - Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az
egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. 
A részletes igazolási módokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében: 
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
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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 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, 
ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül az 
ajánlattevő egyik számláján sem volt 15 napot meghaladó sorban álló tétel. 
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából 
(mélyépítésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el 
összesen a nettó - 
1. rész esetében: 160.000.000,- Ft-ot.
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2. rész esetében: 4.000.000,- Ft-ot. 
3. rész esetében: 40.000.000,- Ft-ot. 
4. rész esetében: 100.000.000,- Ft-ot. 
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy az előírt árbevételekkel
részenként kell rendelkeznie, azaz valamennyi rész tekintetében - amelyekben ajánlatot kíván
tenni - külön-külön rendelkeznie kell az adott részre vonatkozóan előírt mértékű árbevétellel.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának időpontjától 
visszafelé számított 5 évben teljesített, de 8 éven belül megkezdett építési beruházásainak 
ismertetését, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2.a) és 23. §-ra, a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rend. 22. § (3) bek. szerint meghatározott formában benyújtott igazolás szerint, az 
alábbi tartalommal: 
- a szerződést kötő másik fél neve és címe; 
- referenciát adó neve, elérhetőségei (tel., fax, e-mail); 
- a szerződés tárgya (beruházás pontos megnevezése); 
- a teljesítés helye és ideje, időtartama(ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig); 
- az építési beruházás mennyisége 
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely 
alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen 
megállapítható. 
Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia 
tárgya, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a kért, közbeszerzés tárgyára (mélyépítési 
kivitelezési munkák) vonatkozó alkalmassági feltételeknek való megfelelést. 
Amennyiben az ismertetett építési beruházás teljesítésében az alkalmassági 
minimumkövetelményt igazoló gazdasági 
szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) 
tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis 
Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. 
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített mélyépítési kivitelezési munkákra vonatkozó referencia igazolás - a 
teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevő által végzett munkák 
elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell: 
- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által 
végzett munkák elkülönítésével, továbbá 
- nyilatkozat a gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki 
tartalmának ismertetése olyan részletezettséggel, melyből az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
Valamennyi rész esetében: 
M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján 
azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését 
tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban ismertetésre kerülő
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szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell: 
- a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki
az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelőség, 
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben 
- a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. 
A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban ÉV/HÓNAP bontásban, valamint kezdő és
befejező 
időpont szerint szükséges részletezni. Ahol a szakmai gyakorlati idő vonatkozásában,
időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott a szakmai önéletrajznak a
szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai
gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi munkák
időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. 
A részletes igazolási módokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben 
műszaki átadás-átvétellel lezárva nem teljesített: 
1. rész esetében: 
- maximum 3 (három) db szerződés keretében olyan, mélyépítési kivitelezési munkák 
elvégzésére irányuló vállalkozási szerződést, mely szerződés teljesítése során az alábbiak 
szerint valósult meg: 
a.1) az útfelújítással érintett útszakasz hossza elérte vagy meghaladta a legalább 1.500 fm-t, 
a.2) körforgalom építés, ahol a kialakított körforgalom belső sugara elérte vagy meghaladta a 9 
m-t, 
a.3) a járdaépítéssel érintett szakasz hossza elérte vagy meghaladta a legalább 450 fm-t. 
3. rész esetében: 
- maximum 3 (három) db szerződés keretében olyan, mélyépítési kivitelezési munkák 
elvégzésére irányuló vállalkozási szerződést, mely szerződés teljesítése során az alábbiak 
szerint valósult meg: 
a.1) az útfelújítással érintett útszakasz hossza elérte vagy meghaladta a legalább 550 fm-t; 
a.2.) a járdaépítéssel, vagy járdafelújítással érintett szakasz hossza elérte vagy meghaladta a 
legalább 460 fm-t 
4. rész esetében: 
- maximum 3 (három) db szerződés keretében olyan, mélyépítési kivitelezési munkák 
elvégzésére irányuló vállalkozási szerződést, mely szerződés teljesítése során az alábbiak 
szerint valósult meg: 
a.1) az útfelújítással érintett útszakasz hossza elérte vagy meghaladta a legalább 1.250 fm-t, 
a.2) a járdaépítéssel, vagy járdafelújítással érintett szakasz hossza elérte vagy meghaladta a 
legalább 600 fm-t. 
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy ugyanazon referencia több 
részben is bemutatható. 
Valamennyi rész esetében: 
M2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi 
teljesítésbe bevonni kívánt
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szakemberekkel: 
1 fő projektvezető, aki rendelkezik: 
a) a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel és
szakmai gyakorlattal. 
Egy pozícióra kizárólag egy szakember mutatható be. 
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy az előírt szakemberrel
részenként kell rendelkeznie, azaz valamennyi rész tekintetében - amelyekben ajánlatot kíván
tenni - külön-külön rendelkeznie kell az előírt 1 fő szakemberrel. 
A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság és kamarai
regisztráció megszerzéséhez szükséges alábbi végzettséggel és gyakorlati idővel kell
rendelkezni: 
a) okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök 3 év szakmai gyakorlattal 
b) építőmérnök, építészmérnök 4 év szakmai gyakorlattal. 
Az M2). szerinti műszaki szakember tekintetében szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (V. 11.) Korm.
rendeletben előírt 
gyakorlat fogadható el. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az M1), M2) alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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:
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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.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

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

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet „A” ép. 113. szoba (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1.) Az eljárás nem Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül megindításra. 
2.) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget, illetve kér felvilágosítást. 
3.) Az ajánlatban csatolni kell - eredeti példányban - az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
4.) A képviseleti jogosultság igazolását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
5.) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében - helyszíni konzultáció 
nélkül - biztosítja a 
teljesítés helyszíneinek megtekintését. 
6.) Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1),
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(5) bek.-ben 
foglaltak szerint biztosítja. 
7.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek részletes feltételeit
a közbeszerzési dokumentációt tartalmazza. 
Az ajánlati biztosíték mértéke: 
1.rész: 3.000.000 Ft 
2.rész: 100.000 Ft 
3.rész: 1.000.000 Ft 
4.rész: 2.000.000 Ft 
Igazolás módja: 
- Átutalás esetén: az átutalásról szóló igazolást csatolni szükséges az ajánlathoz. 
- Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő
által lehívhatónak, ha az ajánlati 
biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti bank
vagy biztosító általi 
garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti
kötvényt az ajánlat megfelelően 
tartalmazza. 
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvény esetében: Kbt. 47.§ (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel eredeti példányban kell
benyújtani az ajánlatban, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen. 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744003-15402006 
8.) A becsült érték kitöltése a hirdetménykezelő rendszer miatt került megadásra, az adat nem
releváns! 
9.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:0-100 pont, amely minden értékelési szempont esetében azonos.
1. szempont: fordított arányosítás, 2. és 3. szempont: egyenes arányosítás. Az értékelés részletes
ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
10.) FAKSZ: dr. Kovács Krisztina, lajstromszám: 00444 
11.) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek. alapján rögzít a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár ár
vagy költség 
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a közbeszerzési
dokumentációban részletezettek szerint. 
11.)Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy alkalmazza a Kbt. 75. (2) bek. e). pontjában foglaltakat. 
12.)Előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás legalább:1.rész: 160.000.000
Ft/szerződéses időtartam és 80.000.000 Ft/káresemény, 2. rész:4.000.000 Ft/szerződéses
időtartam és 2.000.000 Ft/káresemény,, 3. rész: 40.000.000 Ft/szerződéses időtartam és
20.000.000 Ft/káresemény, 4. rész: 100.000.000 Ft/szerződéses időtartam és 50.000.000
Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás. Abban az
esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az
előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely
esetben Ajánlatkérő a következő legjobb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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