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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.komlo.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72584008Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:8966/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Komló Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA program építési beruházásaiKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001218552020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Komló Város Önkormányzat EKRSZ_5739884
4

Városház tér 3.

Komló HU231 7300

Horváth Kata

horvathkata@komlo.hu +36 72584000

Dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd EKRSZ_5743273
7

Felszabadulás Utca 38/A.

Siklós HU231 7800



EKR001218552020

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001218552020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001218552020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001218552020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.komlo.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72279200Fax:+36 72279200Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Zoric Ildikó

jougyved@gmail.com

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

TOP-7.1.1-16-H-ERFA program építési beruházásai
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1 darab vállalkozási szerződés Skate park kialakítására.  
 
Komló városában nem áll rendelkezésre az extrém sportok iránt érdeklődő fiatalok igényeihez is illeszkedő, megfelelő nagyságú és 
adottságú zöldfelület, eszközpark, illetve nyílt közösségi tér. A skate park megépítése elősegíti a közösséggé szerveződést, a közösség 
tagjai közti interakciót és kommunikációt, hozzájárulva ezzel az egymás iránti bizalom és együttműködés kiépüléséhez. A Közösségek 
Háza udvarán található, jelenleg futballpályaként funkcionáló területen egy több korosztály számára alkalmas BMX és gördeszka 
pálya  kerül kialakításra. 
 
Főbb mennyiségek: 
- 2 db negyedív; 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1.Skate park kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Építési beruházás

9 db vállalkozási szerződés  
 
1.rész: Skate park kialakítása, 
2.rész: Közösségek háza alagsor felújítás, 
3.rész: Színház tér felújítása, 
4.rész: Rekortán pálya, 
5.rész: Játszótér kialakítása, 
6.rész: Út és parkoló kialakítása, 
7.rész: Térburkolatok kialakítása, 
8.rész: Közvilágítás kialakítása, 
9.rész: Kamerarendszer kialakítása. 
 
A jelen beruházás nem építési engedély köteles tevékenység egyik részajánlati körben sem. 
 
A részl. mennyiségeket, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

7300 Komló, 48-as tér
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Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

- 1 db lépcsős piramis; 
- 1 db korlát; 
- 6 db kültéri forgalomelterelő oszlop...stb. 
 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

Igen

Igen

2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 
hónap - max. 36 hónap)

10

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

7

Nem

Nem

Nem
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Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 darab vállalkozási szerződés a Közösségek Háza alagsorának felújítására. 
 
A helyi közösséget erősítő kulturális és művészeti programok, közös problémák, a közös érdeklődési kör, a közös ügyért tenni akarás 
évről évre, újabb és újabb eltérő csoportokat hív életre Komlón, melynek befogadása azonban a technikai háttér és az infrastruktúra 
hiánya miatt évek óta elmarad. A fejlesztést generálja még, a nagyobb esőzések alkalmával beömlő talajvíz, ami állandó szerkezeti 
romlást eredményez az épületben. 
 
A beruházás keretében megvalósítani kívánt tevékenység egy olyan infrastrukturális beruházás, amelynek eredményeként a jelenleg 
is funkcionáló Közösségek Háza kihasználható tereinek száma tovább bővül. A jelenleg használaton kívüli, leromlott állapotban lévő 
alagsori helyiségek felújítását követően az épületnek egy megújult szintjeként, további közösségi csoportok befogadására lesz 
alkalmas. Így a jelenleg túlzsúfolt intézményben az egyes funkciók tagoltsága átláthatóbbá és bővíthetőbbé válik. 
 
Főbb mennyiségek: 
- Tükörkészítés 53 m2; 
- Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig 64,6 m2; 
- Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs 106,19 m2; 
- Műanyag ablak elhelyezése falazással egyidejüleg vagy kihagyott nyílásba  
 4,00 m kerületig műa. ablak, 60x60 bukó 1 db; 
- Talajnedvesség elleni szigetelés hegeszthető bitumenes vastaglemezzel, vizszintes vagy függőleges felületen, egy rétegben 32,296 
m2...stb. 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja 
ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások 
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos 
és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, 
terméket is elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2.Közösségek háza alagsor felújításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234

7300 Komló, 48-as tér 1.

Igen

Igen
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3 - 3.Színház tér felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakemberek MV-É 
jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje(min. 0 hónap-max. 36 hónap)

10

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

7

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170
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Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 darab vállalkozási szerződés a Színház tér felújítására. 
 
Komló városában nem áll rendelkezésre a közösség igényeihez is illeszkedő megfelelő nagyságú és adottságú, zöldfelület, illetve nyílt 
közösségi tér, melyet a jelen beruházás által kívánunk pótolni, a szükséges infrastruktúra fejlesztések megvalósításán keresztül. Olyan 
szabadidőpark alakulna ki, melyet több generáció tudna használni. Hosszú távú célunk, hogy a város közösségi terein olyan aktív 
társasági élet folyjon, amit a város minden korosztálya használ és kihasznál, ezáltal a jó életminőség tükrözze a közösségi 
kapcsolatokban, az itt élők nyitottságát egymásra és az új attrakciókra mind a kultúra, mind pedig a rekreáció terén. 
 
Főbb mennyiségek: 
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1384,84 m2; 
- Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra 
fektetve 314,84 m2; 
- Tér- vagy járdaburkolat készítése,  Meglévő térkő visszarakásával, 25 m2; 
- Térburkolat készítése térkő burkolattal ötszög alakú burkolattal 3 árnyalatú szürke színben zúzottkő ágyazatra fektetve 515 m2; 
- Térburkolat készítése Lángolt Gránit térkő burkolattal ötszög alakú burkolattal 3 árnyalatú homok színben zúzottkő ágyazatra 
fektetve 10cm-es vastagsággal 530 m2..stb. 
 
 
 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7300 Komló, 48-as tér

Igen

Igen

2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakemberek MV-É 
jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap)

10

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen
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1 darab vállalkozási szerződés rekortán pálya kialakítására. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - 4.Rekortán pályaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

7

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229

7300 Komló, 48-as tér
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

 
A volt gyephézagos burkolat helyén kialakítandó piros rekortán burkolatú sportpálya. 
 
Főbb mennyiségek: 
-Tükörkészítés tömörítés nélkül 170 m2; 
- Egyéb szintetikus burkolatok készítése Rekortán burkolat készítése zúzottkő ágyazattal vörös színben Öntöttgumi bázisréteg (SBR) 
terítésével 45mm vastagságban és EPDM kopó réteg terítése 15mm vastagságban. Vörös színben 170 m2; 
- Kültéri kosárlabda palánk 1 db...stb. 
 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. 

Igen

Igen

2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakemberek MV-É 
jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap)

10

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

7

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 darab vállalkozási szerződés játszótér kialakítására. 
 
Főbb mennyiségek: 
-Rekortán burkolat összesen: 410 m2, 
- Tükörkiemelés meglévő zöldfelületen, tervezett öntött gumiburkolat 
alatt, átlagosan 26 cm-es vtg.-ban, termőtalaj elszállításával 
lerakóhelyre 139 m3; 
- Játszóház és annak kihelyezése 1 db; 
- Baba-mama hintaülőke 1db; 
- Kosárhinta kihelyezése 
ülőkével (zöld színben) 1 db; 
- Baba hintaülőke 1 db...stb. 
 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - 5.Játszótér kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229

7300 Komló, 48-as tér

Igen

Igen
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - 6.Út és parkoló kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakemberek MV-É 
jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap)

10

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

7

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229
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II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 darab vállalkozási szerződés út és parkoló kialakítására. 
 
Főbb mennyiségek: 
- Bontási munkák; 
- Tükörkészítés tömörítés nélkül 1167,117 m2; 
- Beton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése 24 m; 
- Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése 263,8096 m3, 
- Térburkolat készítése 922,7 m2. 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233228-3

45223300-9

45213316-1

45000000-7

Fő CPV-kód:

7300 Komló, 48-as tér

Igen

Igen

2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakemberek MV-KÉ 
jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap)

10

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen
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1 darab vállalkozási szerződés térburkolatok kialakítására. 
 
Térkő burkolat készítése talajon, térkő burkolat készítése szilárd burkolaton. 
 
Főbb mennyiségek: 
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 979,2519 m2; 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233250-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - 7.Térburkolatok kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

7

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229

7300 Komló, 48-as tér
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

- Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, beton alapgerendával, 100 cm 
hosszú elemekből 365,5 m; 
- Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben 570,73 m2; 
- Gyepesítés 500m2; 
- Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben. Kerti padok 14 db, kültéri asztalok 2 db, kültéri 
ülőalkalmatosság 3 db...stb. 
 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. 

Igen

Igen

2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakemberek MV-KÉ 
jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap)

10

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

7

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 darab vállalkozási szerződés közvilágítás kialakítására. 
 
 
Főbb mennyiségek: 
- Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben 11 db; 
- Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába 300 m; 
- Acéloszlop elhelyezése 9 db; 
- Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban 586 m;stb... 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

45316100-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - 8.Közvilágítás kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229

7300 Komló, 48-as tér

Igen

Igen

2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakemberek MV-ÉV 
jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap)

10
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45317000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - 9.Kamerarendszer kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

7

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229
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A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1 darab vállalkozási szerződés kamerarendszer kialakítására. 
 
Főbb mennyiségek: 
A kamerarendszer nyomvonalához kapcsolódóan árokásás és kábelfektetés. 7 db Ip 4Mpx Kamera telepítése, 1db szünetmentes 
700VA tápegységgel, kameratartó oszlopok betonozása, elhelyezése. stb... 
 
A jelen beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
 A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan 
költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

7300 Komló, 48-as tér

Igen

Igen

2. részszempont:M.1.1.)alkalmassági körben előírt szakemberek MV-ÉV 
jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (min. 0 hónap-max. 36 hónap)

10

3. részszempont: M.1.2.) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap 
szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

10

4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( 
min. 0 hónap-max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

7

Nem
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Korm.) 17. § (1) bekezdése alapján 
az ajánlattevőnek ajánlatában, a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját 
a Korm.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltak szerint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 
pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról 
szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 
Korm. (3) bekezdése alapján a III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett 
Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági 
szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontjára vonatkozóan az EKR-ben rendelkezésre bocsátott Űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia Ajánlattevőnek. Az alvállalkozó, 
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjában előírt kizáró okok hatálya alá.  
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az Ajánlatkérő ellenőrzi 
a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 
teljesülését a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján.  
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az 
ajánlattételi felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak ( felhasználhatóak) mindaddig, ameddig 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése 
alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 7 hónap, a munkaterület átadásra a 
szerződés Felek általi aláírásától számított 14 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 
 
AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  
 
1-5.részajánlati kör:  
M.1) Az eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel akik 
közül:  
-M.1.1)- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet szerinti MV-É felelős 
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/VI. Felelős műszaki vezetés 1. része (Általános 
építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. sor nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 
gyakorlattal; 
-M.1.2): 1 fő, legalább középfokú végzettségű, építőipari képzettségű építésvezető vagy építésvezető-helyettes, legalább 3 éves, épület 
és/vagy építmény kivitelezésében és/vagy felújításában szerzett építésvezetői vagy építésvezető-helyettesi tapasztalattal rendelkező 
szakember.; 
 
6. és 7. részajánlati kör:  
M.1) Az eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel akik 
közül:  
-M.1.1)legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szake.-rel,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. szerinti MV-KÉ felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges,a Korm.rend.1.melléklet/VI.Felelős műszaki vezetés 3.része(A sajátos építményfajták 
felelős műszaki vezetői szakterületek)2.sor nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal;  
-M.1.2): 1 fő, legalább középfokú végzettségű, építőipari képzettségű építésvezető vagy építésvezető-helyettes, legalább 3 éves, út és
/vagy parkoló és/vagy térburkolat kivitelezésében és/vagy felújításában szerzett építésvezetői vagy építésvezető-helyettesi 
tapasztalattal rendelkező szakember.  
 
8. és 9. részajánlati kör:  

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevő, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt. 114. § alapján csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
 
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69.§. szerinti ajánlatkérői felhívásra - utólagos igazolási kötelezettség körében - az alábbiak szerint 
történik:  
Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában: - az M.1.1) és az M.1.2)  esetén is: csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 
(2 ) bekezdés b) pontja alapján az előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen 
személyek nevét, képzettségét valamint azt, hogy a szakember munkaviszony , vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, 
vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Csatolni kell továbbá a szakember önéletrajzát (szakember által aláírtan), amely 
tartalmazza a releváns gyakorlati időket év és hónap bontásban, 
továbbá a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre fog állni 
(szakember által aláírtan), valamint a képzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) másolatát (amennyiben rendelkezik kamarai 
regisztrációval a csatolása nem szükséges) . A gazdasági szereplőnek nyilatkozni kell arról, hogy amennyiben a szakmagyakorlás 
feltétele a magyarországi kamarai regisztráció, akkor a teljesítésbe bevonni kívánt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
rendelkezni fog a szakmagyakorláshoz szükséges kamarai regisztrációval. Amennyiben a szakember rendelkezik már érvényes 
kamarai regisztrációval, és az elektronikus adatbázisban ellenőrizhető, akkor az ajánlatban meg kell adni az illetékes kamara nevét 
és/ vagy az adatbázis elektronikus elérhetőségét, ahol a szakember regisztrációja ellenőrizhető. Ha a regisztráció ilyen adatbázisban 
nem ellenőrizhető, akkor csatolni szükséges az érvényes nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát. 
 
 
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel 
esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AT a Kbt. 65. §-ának (7) bek. szerint is megfelelhet. Ez esetben csat. kell az 
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 65. § (9), (11) és (12), 69. § 
(11a) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-re is.   

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig 
- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) 
bek.-re. Öntisztázás a Kbt. 64.§-ban foglaltak szerint. Az előírások valamennyi rész tekintetében irányadóak.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi ajánlati rész esetén:  
1. Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére 
kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződést késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja: az adott szerződésben 
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: az egyösszegű nettó ajánlati ár 1 %-a/naptári nap, minden késedelmesen 
eltelt nap után, részahatáridő vonatkozásában is, de max. a nettó ajánlati ár 20 %-a.  
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a 
szerződés teljesítése olyan okból, amelyért felelős, meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja: az adott szerződésben meghatározott 
teljes nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói 
díj 20%-a.  
3.Hibás teljesítési kötbér: az egyössz. nettó ajánlati ár 10 %-a, ha AK nem él szavatossági jogai érvényesítésével.  
4. AK kötbér címen összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megf. kötbért jogosult érvényesíteni.  
5. Jótállás: AK 36 hónap kötelező jótállási kötelezettséget ír elő a végl. és sikeres műsz. átadás napjától.  
6. AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza. 
 
 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

-M.1) Az eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel akik 
közül: -M.1.1):  legalább 1 fő felsőfokú 
végzettségű szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/VI. Felelős műszaki vezetés 2. része, (Szakági felelős műszaki vezetői 
szakterületek) 5. sor nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal.  
- M.1.2): 1 fő, legalább középfokú végzettségű, építőipari képzettségű építésvezető vagy építésvezető-helyettes , legalább 3 éves, 
magasfeszültségű és/vagy középfeszültségű és/vagy kisfeszültségű rendszerek kivitelezésében és/vagy felújításában szerzett 
építésvezetői vagy építésvezető-helyettes tapasztalattal rendelkező szakember.  
 
Szakirányú 
gyakorlati időnek AK a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő, a Korm. rendelet 11.§ szerinti gyakorlatot fogadja el. 
Valamennyi részajánlati kör M.1.1) pontjában előírt szakembernek a Kormány rendeletben meghatározott egyetemi végzettség esetén 
legalább 36 hónapos, főiskolai végzettség esetén 48 hónapos szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a megkövetelt szakterületen. AK 
a Korm.rendelet szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt foglalkoztatóknál eltöltött 
szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/vagy tényleges projektekben való szakmagyakorlási 
tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket 
egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő valamennyi részajánlati kör M.1.2. pontjában előírt szakembernek a kötelezően előírt 36 hónap 
szakmai tapasztalati idejének és az a feletti tapasztalati idejének alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt 
foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/vagy tényleges projektekben 
való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket 
egyszer veszi figyelembe.  
 
Valamennyi részajánlati kör M.1.1) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakemberek vonatkozásában az 
előírt jogosultsággal, végzettséggel, képzettséggel egyenértékű jogosultságot, végzettséget, képzettséget is elfogad AK.  
 
Az alkalmassági követelmények körében előírt különböző ( M.1.1, M.1.2) szakemberek ugyanazon személlyel nem igazolhatóak. 
 
Több részre történő ajánlattétel esetén az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében ugyanazon szakemberek legfeljebb 4 részre 
mutathatóak be, amennyiben megfelelnek az előírásoknak.  
Az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében AK építésvezetőnek vagy építésvezető-helyettesnek tekinti azt a személyt, aki 
legalább középfokú végzettségű, építőipari képzettségű építésvezető vagy építésvezető-helyettes, és legalább 3 éves,az 1-5. 
részajánlati körök esetében épület és vagy építmény kivitelezésében és/vagy felújításában, 6-7. részajánlati kör esetében út és/vagy 
parkoló és/vagy térburkolat kivitelezésében és/vagy felújításában, 8-9. részajánlati kör esetén magasfeszültségű és/vagy 
középfeszültségű és/vagy kisfeszültségű rendszerek kivitelezésében és/vagy felújításában építésvezetőként vagy építésvezető-
helyettesként tapasztalattal rendelkező szakember, aki az alábbi tevékenységekért felel: az építési munkahely átvétele, közvetlen 
irányítása, és ennek során 
- az építményen végzett építési-szerelési munkák összehangolása; 
- a hatósági előírásoknak, engedélyeknek és az ezekhez tartozó műszaki terveknek megfelelő kivitelezés elősegítése; 
- az építőipari munkafolyamat megszervezése, továbbá a technológiai, a munkavédelmi és egészségügyi előírások megtartásának 
elősegítése, ellenőrzése; 
- az építési-szerelési munkákkal kapcsolatos tűzrendészeti és rendészeti intézkedések végrehajtásának ellenőrzése; 
- az építőipari munka minőségének védelme; 
- azonnali intézkedést igénylő műszaki feladatok megoldása; 
A Megrendelővel, illetőleg helyszíni képviselőjével, a tervezővel, valamint az építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetőivel való 
együttműködés, 
Az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés. 

Nem

Nem

Nem
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IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

1. Fedezet: 100 % tám. (1.részaj-i kör:TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234,a 2. részaj-i kör: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170, a 3-9. 
rászaj.-i kör: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosítósz. projekt), a támogatási szerződésben foglalt keretösszeg erejéig. A kifiz. 
pénzneme forint. Kifizetés az utófinanszírozás szabályai szerint. 
2. Előleg a Kbt. 135. § (7) bek. alapján a nettó telj. ellenszolg. 5 %-a, elszámolása a végszámlában történik, valamennyi részajánlati 
kör esetében. 
3. Benyújtható számlák száma, értéke, gyakorisága: 
- 3. részajánlati kör esetében 3 darab részszámla 25-50-75 %-os készültségi foknál 1-1-1 darab részszámla és 100 %-os teljesítésnél, 
sikeres műszaki átadás-átvételt követően 1 darab végszámla nyújtható be;  
- 1-2. és 4-9. részajánlati körök esetében sikeres műszaki átadás-átvételt követően 100 %-os készültségnél 1-1 db végszámla. 
4. Telj.ig. a Kbt. 135. § (1) bek. szerint 15 napon belül.  
5. Fiz. határidő: a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint a számlák kézhezvételétől szám. 30 napon belül átutalással.  
6. Alvállalkozók igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. 32/A. és B § szerint.  
7. ÁFA megfiz. rendje: Az Áfa tv. 142. §-nak hat. alá nem tartozik ( nem fordított ÁFÁ-s beruházás). 
8. Kés.-i kamat: Ptk. 6:155. § szerint 
Von. jogszab.: 2013. évi V. tv. (Ptk.), 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), 322/2015. (X. 30.) Korm., 2016. évi IX. tv., 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet. 

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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AK a Kbt.53.§(5)-(6) bek. alapján eredménytelenné nyilváníthatja az elj-t, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, 
bizonytalan jövőbeli esemény az(1)bek.-ben foglalt határidőt követően bekövetkezik (feltét. közbeszerzés).A Kbt. 135.§(12) bek. szerint 
feltételes közbeszerzés esetén az AK jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a kbsz. 
eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő 
feltételként is kikötni.Ilyen feltétel jelen elj.-ban: a VI.3.1. pont szerint, valamint a vállalkozási szerződés tervezet XIV. pontjában 
részletezettek szerint. Ezen okokat AK olyan körülményeknek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
A vállalkozási szerződés(ek) hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

IgenAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az 
elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Nem

2021.05.31 11:00

HU
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1.A Kbt. 77.§(1) bek. alapján az adott ajánlati elem - legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem 
lehet,amelyre a minimális pontszámot adja AK valamennyi részajánlati kör esetén 2-4.részsz:min. 0 hó-és azon legkedvezőbb szintje,
melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad AK:2-3.
részsz: max. 36hó, 4.részsz:max 24 hó.  
2.Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli. 
3.AK ahiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71.§(3) és (8) bek.-ben foglaltakra.  
4.Ha több AT közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó 
[Kbt.35.§(6)bek.] - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a kbsz-i dok.-ban részletezett tartalommal. 
5.AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dok.-ban meghatározott nyilatkozatot,
igazolást és dok.-t. 
6.Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben(továbbiakban: EKR)elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Az 
EKR-ben továbbított dok.-ra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyil.-kal szemben támasztott követelményekre,valamint képviselet 
esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr.10-13.§-ai vonatkoznak. 
7.Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni. 
8.Az ajánlatban a Kbt.66.§(2) bek. szerint nyilatkozni kell. 
9.Azon alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód, mely a minősített AT-ők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került megállapításra:III .1.3.pont szerinti M.1 alkalm. követelmények. 
10.AK az elj. során alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját. 
11.Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya,vagy aláírásmintája a dok.-ban részl. szerint. 
12.AK nem kéri az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjában előírtak megjelölését. 
13.Nyertes AT köteles−legkésőbb a szerz.köt. időpontjára−összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést(C.A.R. vagy E.A.
R.)kötni vagy meglévő összkockázatú vagyon- és felbizt-át(C.A.R. vagy E.A.R.) kiterjeszteni legalább 1.rész: 5 MFt,2.rész: 9MFt,3.rész: 
65MFt,4.rész: 4MFt,5.rész: 25MFt,6.rész: 30MFt,7.rész: 20MFt,8.rész: 5MFt,9.rész: 1MFt kárösszeg/biztosítási időszak és legalább 1. 
rész: 1,5 MFt, 2. rész: 2MFt, 3.rész: 15MFt,4.rész: 1MFt, 5.rész: 7MFt, 6.rész: 8,5MFt, 7.rész: 5,5MFt,8.rész: 1MFt,9.rész: 300eFt  
káresemény mértékéig. AT-nek az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbizt.-ra vonatkozóan. 
14.Árazott költségvetés: AT. köteles árazott költségvetést készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni. Az AT-knek az árazott költségvetést 
pdf formátumban cégszerűen aláírva és excel formátumban is be kell nyújtaniuk. Az árazott költségvetés, a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti minőségi értékelési szempontok a szakmai 
ajánlat részét képzik (árazott költségvetés,szakemberek neveinek megnevezése). A szakmai ajánlat részeként benyújtandó bármely 
dokumentum hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét okozza. AK. felhívja az AT-vők figyelmét, 
hogy a műszaki leírás részét képező költségvetési tételek és a tervek nem módosíthatók.  
15.AK az alábbi időpontban helyszíni bejárást tart az építés helyszínén.Találkozás helye:7300 Komló, 48-as téren a színház előtt, 
időpontja: 2021.05.20.,09:00 óra.  
16.AK konzultációt nem tart, a felhívással, illetve dokumentációval kapcsolatban kieg. táj.-t a 
Kbt. 56. §, és 114.§ (6) bekezdésének megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet. 
17.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 
18.Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a dok. valamennyi órában megadott határidő m.o.-i helyi idő szerint értendő. 
19.Az eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Zoric Ildikó; lajstromsz.: 00158. 
20.Az M.1.1) pontok szerinti alkalm. feltételek teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig 
rendelkezniük kell:a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal és kamarai nyilvántart.ba vétellel.A fentiekben rögzítettek szerinti nyilvántart.ba-vétel elmaradása a szerz.kötéstől való 
visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4 ) bek. alapján eljárni. 

VI.3.9) További információk:

NemAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Nem

Valamennyi részajánlati kör esetén: 1.részsz. esetében fordított arányosítás, a 2.-4.részsz. esetében egyenes arányosítás a módsz.
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.05.13

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

21. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§(9)bek.a) pontjára.  
22.Az eljárás nyelve magyar,minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. 
23.AK a Kbt.53.§(5)-(6) bek. alapján eredménytelenné nyilváníthatja az elj-t, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, 
bizonytalan jövőbeli esemény az(1)bek.-ben foglalt határidőt követően bekövetkezik (feltét. közbeszerzés).A Kbt. 135.§(12) bek. szerint 
feltételes közbeszerzés esetén az AK jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a kbsz. 
eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő 
feltételként is kikötni.Ilyen feltétel jelen elj.-ban: a VI.3.1. pont szerint, valamint a vállalkozási szerződés tervezet XIV. pontjában 
részletezettek szerint. Ezen okot AK olyan körülményeknek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 
 
FOLYTATÁS A VI.3.1) PONTBAN.
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