GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. október 22-én tartandó ülésére
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Tisztelt Képviselő-testület!
A
PM_I<EREKPARUT 2018/20.
„Kerékpárutak
létesítésének,
felújításának
és
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati kiírás alapján aláírt
támogatási szerződés keretében az önkormányzat 157 209 662 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült, az Alsóparktól az Isaszegi útig tartó szakaszon a kerékpáros
közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében. A támogatási szerződés alapján a teljes
beiuházás megvalósításának, kiűzetés ének határ ideje 2021. 09. 30.
A beruházás első szakasza - eredményes közbeszerzési eljárást követően - megvalósult,
2020. júliusában megépült a Alsóparkon keresztül haladó és az Ady Endre sétány mellett
húzódó kerékpárút. A következő két szakaszra vonatkozó műszaki dokumentáció, építési
engedély rendelkezésünkre áll, így a közbeszerzési eljárás előkészíthető, lefolytatható azzal,
hogy a kivitelezés megkezdésére a téli útüzemeltetési időszakot követően, 2021. március 15-e
után kerülhet sor (építési engedélyben is meghatározott feltétel az országos közút
tekintetében).
A most megvalósítandó beruházás két szakaszt foglal magába, melyekre nézve a
közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel lehetőségét biztosítani szükséges. Az egyik szakasz
a Gödöllő, Sík Sándor u. - Alvég utcán kerékpáros nyom, valamint az Isaszegi úton az
Arborétumig kerékpárút létesítésére vonatkozik, a kerékpárút befejező szakasza pedig az
Arborétumnál kialakított átkelőtől tart a Génmegőrzés! Központ teherbejárójáig, a tervezett
kerékpárút végéig. Ez utóbbi szakasznál a projekt megvalósításának feltétele, hogy a 0152/3
hrsz. számú ingatlan, mely jelenleg Nemzeti Biodiverzitási Génmegőrzési Központ
vagyonkezelésében, Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ, mint
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet kezelésében van, megosztásra kerüljön, továbbá a
megoszlás után létrejövő 0152/5 és 0152/6 hisz, számú „kiveL^kÖzíbgalom elöl cl nem záil
magánút” ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek térítésmentes átadás útján. Az
ingatlan telekalakításához szükséges dokumentáció elkészült, a tulajdonos és a vagyonkezelő
részére megküldésre került. A kerékpárút céljára szükséges 1588 m2 nagyságú terület
vagyonkezelői jogáról a vagyonkezelő előzetesen lemondott, azonban a tulajdonosi
hozzájárulás még nem áll az önkormányzat rendelkezésére, az érintett terület önkormányzati
tulajdonba adása még nem történt meg.

Ezen okból kifolyólag az utolsó szakasz (a közbeszeizósi öljáiás 2. része) lekiiilölöben
felmerült a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetősége. A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXHII. torvény 53. § (5) bekezdése alapján az általános szabályoktól eltérően
az ajánlatkérő az eljárást altkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító
felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi
határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. §
(12) bekezdése pedig kimondja, hogy feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az

3

eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés
eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni. Ezen jogszabályi lehetőséggel élve a
közbeszerzési eljárás a beruházás befejező szakasza tekintetében is megindítható, a
közbeszerzési szerződés pedig megköthető azzal, hogy a hatályba lépés feltétele, hogy az
önkormányzat rendelkezzen a telekmegosztással érintett 0152/5 és 0152/6 hrsz. ingatlanok
igénybevételére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulással.
Amennyiben eredményes
közbeszerzési eljárás esetén szerződéskötésre kerülne sor, azonban a fenti feltétel
megvalósulására 2021. május 31. napjáig nem kerül sor, a kerékpárút befejező szakasza
tárgyában kötött közbeszerzési kivitelezési szerződés nem lép hatályba.

Az önkormányzat helyi közbeszerzési szabályzata alapján a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése
szerinti feltételes közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatalára a Képviselő-testület
kizárólagosan jogosult. A döntés előkészítéséhez a Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti
Beszerzési Célokmányt kell alkalmazni.
Tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része Gödöllő Város Önkormányzata 49/2020. (111. 12.) számú
önkot mányzali hatáiozatlal elfogadott 2020. évi összesített közbeszerzési tervében 2.
sorszámon már szerepel, az Isaszegi út, Arborétumnál kialakított átkelőtől a Génmegőrzés!
Központ teherb ej árójáig tartó kerékpárút építése viszont nem, ezért a közbeszerzési tervet e
kiegészítéssel módosítani szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Beszerzési Célokmány, valamint a mellékletét képező,
eljárást megindító felhívás áttanulmányozására és a határozati javaslatok elfogadására.

G ö dőli ő, 2020 október

Határozati javaslat I.

Gödöllő Város Képviselö-testülete a „Gödöllő, Sík S. u. - Isaszegi út, kerékpárút építése”
túigyú kö/beszeizést eljutás megindílásáiól a mellékeli Deszetzcsi Célokmány elfogadásával
dönt.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határidő: a közbeszerzés indítására: az eljárás megindításáról szóló döntést követő 10

munkanap

Határozati javaslat II.

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja Gödöllő Város Önkormányzat
2020. évi összesített közbeszerzési terv 2. sorának módosítását, az alábbiak szerint:

Sorszám

2.

A beszerzés
pontos
megnevezése

Gödöllő, Sík
Sándor u. és
Isaszegi út
kerékpárút
építése
(Isaszegi úl
kerékpárút
támogatási
projekt II. ütem)
és
Gödöllő,
Isaszegi úl
kerékpárút
befejező ütem.

A beszerzés
tervezett
mennyisége

A beszerzés
tárgya

A tervezett
eljárás rendje,
fajtája

Döntéshozó az
eljárás
megindí
tásáról

Az indítás
(tervezett)
időpontja

Eljárás 1.
része:
Gödöllő, Sík
Sándor utca,
Alvég utca
kerékpáros
nyom, Isaszegi
út az Isaszegi
út Alvég utcai
kereszteződés 
től
(Okm+OOOm
szelvénytől) 1
km +527,95m
szelvényig
kerékpárút.

építési
beruházás

nemzeti
eljárás, a Kbt.
115. § (1)
bekezdése
alapján

A
feltételes
közbeszerzési
eljárásra
tekintettel:
Képviselő
testű lel

2020.
október

Az eljárás 2.
része
tekintetében
feltételes
közbeszerzési
eljárás.

Eljárás 2.
része:
Gödöllő,
Isaszegi út,
Arborétumnál
kialakított
átkelőtől
(1+527,95) a
tervezett
kerékpárút
végéig, mely a
Génmegőrzést
Központ
teher bej árójáig
(2 5 205.65).

Határidő: a döntés meghozatalát kővetően azonnal
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

A
szerződés
teljesíté
sének
várható
Időpontja
2021.
08.25.

BESZERZÉSI CÉLOKMÁNY

A Helyi Közbeszerzési Szabályzat alapján
Gödöllő, Sík S. u. - Isaszegi út, kerékpárút építése

1, Ajánlatkérő

megnevezése:

Gödöllő Város Önkormányzata

címe:

2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2, A közbeszerzés előkészítéséért és lebonyolításáért felelős Iroda, szakember:

Közbeszerzés előkészítése: JEGYZŐI IRODA (jogi, közbeszerzési, pályázati),
Mérnök i Ii oda (műszaki), Költség vetési Iioda (pénzügyi, fedezet).
Közbeszerzés lebonyolítása. Jegyzői Iroda
3. A beszerzés megnevezése:

Gödöllő, Sík S. - Isaszegi út, kerékpárút építése

A kiviteli tervek az Isaszegi út (3103-Rákoskeresztúr-Isaszeg-Gödöllő összekötő út)
mellett haladó 21km+250m - 19km+067m szelvények közti kerékpárút, az Ady Endre
sétány melletti Okm+OOOm - 0km+120m szelvények közt haladó kerékpárút, az Alvég utca
és a Sík Sándor utca mentén haladó kerékpáros nyom és az Alsó parkon keresztül
Okm+OOOm - 0km+776m szelvények közt haladó kerékpárút kivitelezésére vonatkoznak.
A kivitelezési munkálatokat három ütemre bontottuk. Az első szakasz az Alsóparkon
keresztül haladó és az Ady Endre sétány mellett húzódó kerékpárút, mely beruházás
közbeszerzési szerződés alapján megvalósult, 2020 júliusában átadásra került
A kiviteli terven szereplő második szakasz jelen közbeszerzés 1. része: az Alvég utcán és
a Sík Sándor utcán húzódó kerékpáros nyom, valamint az Isaszegi úton haladó kerékpárút
Alvég utcától az Arborétum felé vezető elágazásig tartó szakasza.
A kiviteli terven szereplő harmadik szakasz jelen közbeszerzés 2. része: az Isaszegi úton,
az arborétum! leágazástól a kerékpárút végéig tart.

A beszerzés tárgya: építési beruházás
Eljárás rend. az eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrend,
115. § (1) bekezdés szerinti eljárás
4. A beszerzés teljesítésének tervezett időpontja és helye

Tárgyi közbeszerzés 1. része:

- Szerződésszerű teljesítés véghatárideje (a műszaki átadás-átvétel hiba- és
hiánymentes lezárása): 2021. augusztus 25., mely kötbérterhes határidő. Nyertes
ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Munkaterület átadás-átvétel legkésőbbi,
tervezett időpontja: 2021. március 16.
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- A beszerzés helye:
Gödöllő, Sík Sándor utca, Alvég utca kerékpáros nyom,
Isaszegi út az Isaszegi út Alvég utcai kereszteződéstől (Okm+OOOm szelvénytől) 1
km +527,95m szelvényig kerékpárút.
Tárgyi közbeszerzés 2. része:

Szerződésszerű teljesítés véghatárideje (a műszaki átadás-átvétel hiba- és
hiánymentes lezárása): 2021. augusztus 25., mely kötbérterhes határidő. Nyertes
ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Munkaterület átadás-átvétel legkésőbbi, tervezett
időpontja: 2021. május 31.
A beszerzés helye:
Gödöllő, Isaszegi út, Arborétumnál kialakított átkelőtől
(1+527,95) a tervezett kerékpárút végéig, mely a Génmegörzési Központ teherb ej árójáig
(2+205,65).
A beszerzés értéke

Becsült érték: A Kbt. 68. § (4) bekezdésre tekintettel az ajánlatok bontásakor ismertetendő

a becsült érték és a rendelkezésre álló fedezet összege.
A beszerzéssel egybeszámítandó érték: A beruházás a PM_KEREKPARUT 2018/20.
számú támogatási szerződés keretében valósul meg. Jelen beruházás a kiviteli
tervdokumentáció szerinti második cs harmadik szakasz kivitelezését foglalja magában. A
teljes beruházás becsült értéke az egybeszámítási szabályok alkalmazása mellett sem én el
a háromszáz millió forintot.

5. A fedezet biztosítása (mindkét rész tekintetében)

A PM_KEREKPARUT_2018/20. számú támogatói okirat alapján a támogatás intenzitása:
75 %. Emellett saját forrás biztosítása a 2021. évi költségvetésben.
A fedezet felhasználása, szerződésenként: A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) 1 darab
előlegszámla, 2 db. részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult.
Amennyiben a Vállalkozó igényli, Megrendelő a munka megkezdéséhez az áfa nélkül
számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 20 %-ának megfelelő összegben előleget
biztosít a vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására a
végszámlában kerül sor. Az elölegbekérö benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet
sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.

A 1. részszámla osedókcssógo: az építési kivitelezési munkák 1. fázisának szerződés szerű
elvégzését követően, a Megtendelő képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési
jegyzőkönyv alapján. A részszámla összege legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül
számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-a.
A 2. részszámla osodókossógo: az építési kivitelezési munkák 2. fázisának szerződésszerű
elvégzését követően, a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési
jegyzőkönyv alapján. A részszámla összege legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül
számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-a.
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A részszámla összegét a teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés
mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A végszámla esedékessége: az építési kivitelezési munkák szerződésszerű elvégzését, a
sikeres műszaki átadás-átvételt, valamint a szerződésben szereplő átadási és megvalósulási
dokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően, a Megrendelő képviselője
által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. Összege: A teljes ellenszolgáltatás összegéből a
részszámlák kifizetését követően fennmaradó összeg, levonva az előleg kifizetett összegét.
A számlák kiegyenlítése az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVIL törvény
figyelembevételével, a fordított ÁFA szabályai szerint történik. A számlák kiegyenlítésére
a Plk. 6:130. § szerint (az adott számla kézhezvételétől számított harminc napon belül), az
igazolt teljesítést követően átutalással kerül sor. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és
32/B. §-ban foglaltak szerint kell az ellenszolgáltatást teljesíteni

A beszerzés célja: pályázat útján elnyert támogatás felhasználása útján, a
PM_KEREKPARUT_2018/20. számú támogatási szerződés keretében a Gödöllő, Isaszegi
u. kerékpárút második és harmadik, befejező szakaszának megvalósítása.
6.

7.

A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja: 2020. október

A tervezett közbeszerzési eljárás ismertetése
(az eljárás rend és az eljárás fajta választás indokolása)

Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § szerinti nemzeti eljárást folytat le, mivel az építési beruházás
becsült értéke az egybeszámítási szabályok figyelembevételével sem éri el a nettó 300
millió forintot.

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az ajánlattételi
felhívást legalább 5, a teljesítésre alkalmasnak tartott azon gazdasági szereplőnek küldi
mog, amely a? előző les tájékoztatás kérőiében pozitív választ fog adni (jelenleg is folytatja
a beruházás tárgya szerinti tevékenységet, a feladat teljesítésére képes, nem áll a kizáró
okok hatálya alatt).
További információ:
Az eljárás 2. része tekintetében az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdésre való hivatkozással
feltételes közbeszerzési eljárásként folytatható le A Kbt 53 § (5) bekezdés

alkalmazásának oka a 2. rész által érintett 0152/3 hrsz. számú ingatlan folyamatban lévő
telekalakítása. Az ingatlan jelenleg a Nemzeti Biodiverzitásr Génmegőrzési Központ
vagyonkezelésében, Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ, mint
tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet kezelésében van. Az ingatlan telekalakításához
szükséges dokumentáció elkészült, a kerékpárút céljára szükséges 1588 m2 nagyságú
terület vagyonkezelői jogáról a Vagyonkezelő előzetesen lemondott, azonban a tulajdonosi
hozzájárulás még nem érkezett meg az önkormányzat részére, az érintett terület
önkormányzati tulajdonba adása még nem történt meg. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12)
bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként, a 2. rész tekintetében
megkötésre kerülő szerződésben a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételt köt ki
(hatályba lépés feltétele a beruházással érintett terület, a telekmegosztás során kialakítandó
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0152/5 és 0152/6 hrsz. ingatlanok igénybevételére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás
kézhezvétele).

Az önkormányzat helyi közbeszerzési szabályzata alapján a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése
szerinti feltételes közbeszerzési eljárást megindító döntés meghozatalára a Képviselő
testületjogosult.

A bírálóbizottság tagjai:
A közbeszerzési eljárás keretében beérkező ajánlatok elbírálását, valamint az eljárást
lezáró döntés előkészítését a bírálóbizottság végzi.
A bírálóbizottság szavazati joggal rendelkező tagjai:

1. Dr. Kiss Árpád jegyző (jogi szakértelem)

2. Bajkó Norbert alpolgármester (pénzügyi szakértelem)
3. Bárdy Péter alpolgármester (pénzügyi szakértelem)
4. Pelyhe József, a Pénzügyi Bizottság elnöke (pénzügyi szakértelem)

5. Török Sándor helyi képviselő (pénzügyi szakértelem)
6. Mészáros Judit főépítész (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)

7. Varga Gábor irodavezető (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)

8. Dr. Vári Enikő (jogi és közbeszerzési szakértelem)

összesen 8 fő

8. Döntés: Az eljárást lezáró döntést dr. Gémesi György polgármester hozza meg.

9. Egyéb információk:

A közbeszerzési eljárás 2. sorszámon szerepel Gödöllő Város Önkormányzatának 2020.
évi összesített közbeszerzési tervében, kiegészítése szükséges a Gödöllő, Isaszegi út,
aiboi étuiiii elágazástól a Gcninegőizési Központ teheibejái ójáig tartó szakasz adataival.

Gödöllő, 2020. október ...
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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000985422020
E10 - Előkészítés szakasz

Gödöllő, Sík S. u-Isaszegi út kerékpárút építése
targya:

Gödöllő Város Önkormányzata

Aj aula Lkéió

neve:

Fölhívás

Ajánlattételi felhívás
I.

szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

GödöUŐ Véros Önkormányzata

Postai oím.

Szabadság Tér 6

Város:

Uodollo

HU120

NUTS-kód-

Kapcsolattartó személy:
E-maib

aTnnneítAcTám
Nemzeti azonosítószam

Postai iránvítószám

Telefon;

Ország

Magyarország

Enikő

^ári

vari.enikot&godollo.hu

21UÜ

EKRSZ— 8392953
7

+36 70886 8703

Fax.

Internetcím(ek)
A? ajánlatkérő általános; címe: (ÚRI 1

www.godollo.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

1.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

1.3) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

EKR000985422020

2020.10.13 09:19:05

Ajánlatkérő típusa:

1.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
ILI) Meghatározás
II, 1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

II. 1.3) A szerződés tárgya:

Gödöllő, Sík S. u-Isaszegi út kerékpárút építése

ILI.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén' című,
PM_KEREKPARUT_2018/20. számú projekt keretében valósul meg. A kiviteli tervek az Isaszegi út (3103-Rákoskeresztúr-IsaszegGÖdöllő összekötő út) mellett haladó 21km l 250m 19km ( 067m szelvények közti kerékpárút, az Ady Endre sétány melletti
Okm+OOOm - Ükm+lzOm szelvények közt haladó kerékpárat, az Alvég utca és a Sík Sándor utca mentén haladó kerékpáros nyom és
az Alsó parkon keresztül Okm+OOOm - 0km+776m szelvények közt haladó kerékpárút kivitelezésére vonatkoznak. A kivitelezési
munkálatokat három ütemre bontottuk, az első szakasz (az Alsóparkon keresztül haladó és az Ady Endre sétány mellett húzódó
kerékpárút) 2020. júliusában megvalósult.
Jelen közbeszerzés tárgya a második és harmadik, befejező szakasz,
A tervezett II. szakasz az Alvég utca és a Sík Sándor utca kerékpáros nyom folfostóséből, és az Isaszegi út mollolti kerékpárúi
építéséből áll (Alvég utcától az arlmréliuui leágazásig) Az Alvég utca és a Sík Sándor utcában kerékpáros nyom kerül felfestésre 25lil
énként 892m hosszúságban. A kerékpárút az Alvég utcától (0km+000) indul elválasztás nélküli közös gyalogos és kerékpárúttal a
302,53m hosszban, ezt követően a kerékpárutat átvezetjük az Isaszegi út túloldalára, ahol kétirányú, egyoldali, 2x1 sávos burkolat
halad végig a 1225,41 m hosszban. A tervezett kétirányú kerékpárút szólossógo 2,00m, a közös gyalog- ós kerékpárúié pedig 2,75m. A
kerékpárutat mindkét oldalán kerti szegéllyel kell megtámasztani.
A szintkülönbségek miatt 210 m hosszban támfal kerül megépítésre, a támfal 30 cm széles, változó magasságú (30-40 cm), de a
földben 80 cm mélységű.
A tervezett kerékpárút pályaszerkezete (RÍ):
4 cm AC-11 aszfalt burkolat
4 cm AC-11 aszfalt burkolat
10 cm Ckt alapréteg
15 cm homokos kavics E2=80 MPa
tömörített altalaj E2=40 MPa
A tervezett III szakasz 677 7 m hosszú az Arborétumnál kialakított átkelőtől (1 l 62 7 05) tart a tervezett kerékpárút végéig (? ! 205
65) A burkolni szélessége l 00 m a pndlui szélessége 50 cm n padka és az árok kezeli Le rop rend ozás szükséges
A szintkülönbségek miatt 628 m hosszban támfal kerül megépítésre, a támfal 30 cm széles, változó magasságú (30-40 cm), de a
földben 80 cm mélységű. A kerékpárút vége a Génmegőrzési Központ leherpor Iájának meglévő aszfaltos kapubehajtójához
csatlakozik. Innen a kerékpáros forgalom a főúton történik. A tervezett kétirányú kerékpárút szélessége 2,00m. A kerékpárutat
mindkét oldalán kerti szegéllyel kell megtámasztani A kerékpárút tengelyének felfestése sárga 1,50 m hosszúságú csíkozással
történik.
A tervezett kerékpárút pályaszerkezete (RÍ):
4 cm AC-11 aszfalt burkolat
4 cm AC-11 aszfalt burkolat
10 cm Ckt alapréteg
15 cm homokos kavics E2-80 MPa
tömörített áltálig F?«40 MPa

Az építési beruházás jogerős építési engedéllyel rendelkezik: PE-06/UT/229-3/2019.

(az építési beruházás jellegének megfelelően}
II. 1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

vagy napban:

Időtartam hónapban:
II1 6) A teljesítés helye*

vagy a teljesítés határideje:

r®SZ: Gödöllő, Sík Sándor utca. Alvég utca, Isaszegi út Alvég utcai kereszteződéstől (Okm+OOOm
szelvénytől) 1 km +527,95m szelvényig 2. rész: Gödöllő, Isaszegi út, Arborétumnál kialakított átkelőtől
(1+527,95) a tervezett kerékpárút végéig, mely a Génmegőrzési Központ teherbejárójáig (2+205,65) tart.

11.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

EKR000985422020

2021 ’ 08 25

, Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
n.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 ' Gödö110' Sík S.-Isaszegi u. Arborétum kerékpárút

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:

45233162-2

II.2.3J A teljesítés helye.

NUTS-kód:
Gödöllő, Sík Sándor utca, Alvég utca kerékpáros nyom, Isaszegi úton az Isaszeqi út Alvég utcai
kereszteződéstől (Okm+OOOm szelvénytől) -1+527,95 szelvényig kerékpárút.

A teljesítés helye

n.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezett II. szakasz az Alvég utca és a Sík Sándor utca kerékpáros felfestéséből, és az Isaszegi út melletti kerékpárút építéséből áll
(Alvég utcától az arborétum! leágazásig).
Az Alvég utca és a Sík Sándor utcában kerékpáros nyom kerül felfestésre 25m-enként 892m hosszúságban.
A kerékpárút az Alvég utcától (Okm+OÜO) indul elválasztás nélküli közös gyalogos és kerékpárú Ital a 302,53m hosszban, ezt követően
a kerékpárutat átvezetjük az Isaszegi út túloldalára, ahol kétirányú, egyoldali, 2x1 sávos burkolat halad végig a 1225,11 m hosszban.
A tervezett kétirányú kerékpárút szélessége ?. OOm a közös gyalog- és kerékpárúié pedig 2 75m A kerékpárutat mindkét oldalán kerti
szegéllyel kell megtámasztani.
A szintkülönbségek miatt 210 m hosszban támfal korül mogópítósro, a támfal 30 cm szőlős, változó magasságú (30 40 cm), do a
földben 80 cm mélységű.
A tervezett kerékpárút pályaszerkezete (RÍ):
4 cm AC-11 aszfalt burkolat
4 cm AC-11 aszfalt burkolat
10 cm Ckt alapréteg
15 cm homokos kavics E2=80 MPa
tömörített altalaj E2=40 MPa

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
H.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont.

Igen

kfc,tl

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A vállalt Jótállás Időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)

20

Jótállási hibajavítás vállalt határideje (legfeljebb 15 naptári nap)

10

Költség szempont:

rwni

Át érőiig múl.

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nottó vállalkozói díj (Ft)

70

11.2.0) Becsült érték:

Pénznem:

Érték áfa nélkül:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

EKR000985422020

2021.03.16

2021.08.25

Nem

A szerződés meghosszabbítható

11.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
11.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
11.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

11.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

11.2.12) További információ:
A munkaterület átadás-átvételre tervezett időpont- 2021 március 16
A teljesítési határidő az építési munka egészének tervezett átadására, a műszaki átadás átvétel hiba - és hiánymentes lezárására
vonatkozik, melynek időben való teljesítéséhez az Ajánlatkérőnek - a pályázati elszámolás határidejére tekintettel - különösen fontos
érdeke fűződik.

11.2.1) Részs/úina, elnevezése.

2 - Gödöllő, Isaszegi út II. szakasz

11.2.2) További CPV-kód(ok):

í-ő CEV-kÓd:

45233162-2

11.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

Gödöllő, Isaszegi út. Arborétumnál kialakított átkelőtől (1+527,95) a tervezett kerékpárút végéig, mely a
Génmegőrzési Központ teherbejárójáig.

A teljesítés helye-

11.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezett III. szakasz 677,7 m hosszú, az Arborétumnál kialakított átkelőtől (1+527,95) tart a tervezett kerékpárút végéig (2+205,
65)
A liutkülal •néle-cégt- 2 00 m a padka sz50 cm a padka é*. at áioli liihöll Lí-iepiendwé'i '■<
A szintkülönbségek miatt 628 m hosszban támfal kerül megépítésre, a támfal 30 cm széles, változó magasságú (30 40 cm), de a
földben 80 cm mélységű.
A kerékpárút vége a Génmegőrzés! Központ teherportájának meglévő aszfaltos kapubehajtójához csatlakozik. Innen a kerékpáros
forgalom a főúton történik. A tervezett kétirányú kerékpárút szélessége 2,00m. A kerékpárutat mindkét oldalán kerti szegéllyel kell
megtámasztani. A kerékpárút tengelyének felfestése sárga 1,50 m hosszúságú csíkozással történik.
A tervezett kerékpárút pályaszerkezete (Rt)4 cm AC-11 aszfalt burkolat
4 cm AC-11 aszfalt burkolat
10 cm Ckt alapréteg
15 cm homokos kavics E2=80 MPa
tömörített altalaj E2=4ü MPa

(az őjjilósi beiuházás jellege és mmmyisége, i/leíve az igények ás kováiéimények meghálál ozása)
11.2.5) Értékelési szempontok

^en

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

I<Jen

Megnevezés

Súlyszám 1 Jelentőség

A vállalt jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)

20

Jótállási hibajavítás vállalt határideje (legfeljebb 15 naptári nap)

10

Költség szempont:

EKR000985422020

Nem

Ar szempont:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

Megnevezés
Nettó vállalkozói díj (Ft)

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

11.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

2021.05.31

A szerződés meghosszabbítható

Nem

.

2021.08.25

11.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.0) Opciókra vonatkozó információ

11.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kall bonyújtanl, vagy azoknak ololrtronlkus katalóguvl kell
tartalmazniuk

Nem

11.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

11.2.12) További információ:

Az eljárás 2. része tekintetében Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésre való hivatkozással feltételes közbeszerzési
eljárásként indítja meg. A Kbt. 53.S (5) bekezdés alkalmazásának oka a 2. rész által érintett 0152/3 hrsz. számú ingatlan folyamatban
lévő telekalakítása. Az ingatlan jelenleg a Nemzeti Biodiverzitási Génmegőrzési Központ vagyonkezelésében. Magyar Állam
tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ, mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet kezelésében van. Az ingatlan
telekalakításához szükséges dokumentáció elkészült, a kerékpárút céljára szükséges 1588 m2 nagyságú terület vagyonkezelői jogáról
a Vagyonkezelő előzetesen lemondott, azonban a tulajdonosi hozzájárulás még nem érkezett meg az önkormányzat részére, az érintett
téridét önkormányzati tulajdonba adása még nem történt meg Ajánlatkérő a Kbt 135 (12) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési
ellíii'ú’i eu-di né nyelű-nt a 2 rés? tekintetében megkötésre kerülő szerződésben a szerződés hatályba lépését felfüggesztő foltótolt köt
lei (hatályba lépés feltétele a megosztás során kialakítandó 0152/5 ós 0152/6 hrsz. ingatlanok igénybevételének tulajdonosi
hozzájárulása).

A munkaterület átadás-átvételre tervezett időpont (legkésőbb). 2021. május 31. A teljesítési határidő az építési munka egészének
tervezett átadására, a műszaki átadás átvétel hiba - és hiánymentes lezárására vonatkozik, melynek Időben való teljesítéséhez az
Ajánlatkérőnek - a pályázati elszámolás határidejére tekintettel - különösen fontos érdeke fűződik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi ós műszaki információk
ÜLI) Részvételi feltételek
III.l.l) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró ok áll fenn.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlatban az Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib ) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

EKR000985422020

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.

III. 1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1, A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja és a 322/2017. (X. 30.) Korm, rendelet 34. § (3) bekezdése
alapján: a szakember megnevezésére, bevonására Irányuló nyilatkozat. Csatolni kell az előírt képzettséget, jogosultságot igazoló
dokumentumok egyszerű másolatát, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Az Ml. alkalmassági feltétel mindkét rész tekintetében igazolandó. Ugyanazon szakember megnevezhető mindkét rész
vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelménytek):
M.l. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberrel: a) legalább 1
fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (V1I.11.) Korm. rendelet szerinti, közlekedési építmények szakterületre
vonatkozó MV-KÉ vagy MV-KÉ-R kategóriának megfelelő (vagy ezzel egyenértékű) jogosultságú szakképzettséggel.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:

A nettó szerződéses ellenérték 4 % át kitevő teljesítési biztosíték. A nettó szerződéses ellenórték 4 % át kitevő jólteljosítósl biztosítók.
Vállalkozónak a jólteljesítésl biztosítékot a teljesítés időpontjában (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak napja) kell
lendelkezésie bocsátania és onnantól számítva 15 hónapig kell feiintai tani (futamidő). Késedelmi kőikéi. felióható késedelem esetén,
a nettó szerződéses ellenérték 0,2 %-nak megfelelő összeg naponta, összesen legfeljebb a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. Hibás
teljesítési kötbér: a nem szerződésszerű teljesítéssel érintett napokra a nettó szerződéses ellenérték 0,2%-a/naptári nap, maximum a
nettó szerződéses ellenérték 10%-áig. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul,
meghiúsulási kötbér címén a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. Jótállás, a nyertes ajánlattevő vállalása szerint (legalább 36 hónap,
legfeljebb 60 hónap).
1.5)
III.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Mindkét rész tekintetében:
A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) 1 darab előlegszámla, 2 db. részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult. Amennyiben a
Vállalkozó igényli. Megrendelő a munka megkezdéséhez az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás
legföljebb 20 % ónak megfelelő összegben előleget biztosít a vállalkozási szerző dósbon rögzített föltételekkel az előleg elszámolására
a végszámlában kerül sor. Az előlegbekérő benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület
átadását követé L5 napon belül történik A L részszámla esedékessége: az építési kivitelezési munkák L fázisának szerződésszerű
elvégzését követően, a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. A részszámla Összege
legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-a. A 2, részszámla esedékessége: az építési
kivitelezési munkák 2. fázisának szerződésszerű elvégzését követően, a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt
teljesítési jegyzőkönyv alapján A részszámla összege legfeljebb az. általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25
% -a. A részszámla összegét a teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni,
úgy,
hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhaija meg. A végszámla esedékessége: az
építési kivitelezési munkák szerződésszerű elvégzését, a sikeres műszaki átadás-átvételt, valamint a szerződésben szereplő átadási és
megvalósulási dokumentáció Megiundelő iészéie löiténő átadását követőem, a Megiondclő képviselője által aláírt teljesítési
jegyzőkönyv alapján. Összege: A teljes ellenszolgáltatás összegéből a részszámlák kifizetését követően fennmaradó összeg, levonva az
előleg kifizetőit összegét, A számlák kiegyenlítése az általános foigalmi adói ól 2007. évi CXXVII. Löivény figyelembevételével, a
fuidítull Ál1'A szabályai szellőt löilénlk. A számlák kiegyenlítéséin a Plk. 0:130. <1 szeilul (az adott számla kézhezvételétől számitotl
harminc napon belül), az igazolt teljesítést követően átutalással keiül sói. Amennyiben u nyertes ajánlattevő a telj esi Léshez
alvállalkozót vesz igénybe, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ban foglaltak szerint kell az ellenszolgáltatást
teljesíteni

IV. szakasz: Eljárás
IV. 1) Meghatározás
l.l)
IV.

Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem
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1.2)
IV.

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

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
IV. 1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV. 2) Adminisztratív információk
2.1)
IV.

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/óvszáin)

2.2)
IV.

Ajánlattételi határidő

óra/perc

Dátum, helyi idő:

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatókt
HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

ou

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.b) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum helyi lila-

óia/püic

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.l) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
Az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzéke az EKR be feltöltött közbeszerzési dokumentáció ... oldalán található. Ajánlatkérő a dokumentáció részeként szerződéstervezetet bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A kivitelezés kiviteli
lei vdokuinenlrtc ió alapján löt Létük, a té-, Hetes tmKíáki leírás valamint a tervlapok, egyéb műszaki információk az EKR
lendszei felületéte feltoltéite két ültek. - A műszaki leírásban esetlegesen található lípus, illetve gyártmány megnevezés
kizárólag a tárgy jollogónok ogyórtohnű meghatározása érdekében történt, az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlat azzal
egyenértékű (vagyjobb minőségű) tárgyat is tartalmazhat, a megnevezés a „vagy azzal egyenértékű" kifejezéssel értendő.
Egyenértékűség alatt a megnevezett konkrét termék által ellátott funkciót minden jellemzőjében azonos módon ellátó terméket
kell érteni. - A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi felelősségbiztosításra: az alvállalkozók keresztfelelősségét is magába
foglaló, jelen projektre kiterjedő építés-szerelési biztosítás (C.A.R.), a felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 5 millió
forint, a káresemény Összege legalább: 2 millió forint. Az ajánlatban űrlapon nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy az
ajánlattevő a nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti. - Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak: IV .2.3.) pontnál: Ml. - Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. - Ajánlatkérő nem alkalmazza
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. - A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási
rendeletéi előírásai szerint kell eljárni. - Bírálati módszer: Ajánlatkérő az 1. sz. értékelési részszempont esetében az egyenes
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arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza. Ajánlatkérő a 2. sz. részszempont esetében direkt pontozási módszert
alkalmazza azzal, hogy 1-7 napra
vonatkozó megajánlás esetén a maximális 10 pont jár. Pontkiosztás a közbeszerzési dokumentációban. Ajánlatkérő a 3. számú
értékelési részszempont esetében fordított arányosításon alapuló módszert alkalmazza. Részletek a közbeszerzési
dokumentációban. - Műszaki dokumentáció megtalálható az EKR felületén: Közbeszerzési dokumentáció/További dokumentáció.
-Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)
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