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Ajánlattételi felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.bujdosoiroda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74470699Fax:+36 309616013Telefon:E-mail:

ZsuzsannaDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

Ajánlattételi felhívás

Komló Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

KOMLÓ-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001-BarnamezőKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001536582019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz
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Horváth László
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Kft.

EKRSZ_
10248313

Vas Gereben Utca 1

Tamási HU233 7090

Horváth Helena

titkarsag@bujdosiroda.com
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Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Komló, MagyarországII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45211360-0

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Közjogi szervezet

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

KOMLÓ-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001-Barnamező

I. rész: Komló, Juhász Gyula utca meglévő útburkolatának felújítása (1879 m2) A projekt helyszínéig aszfaltburkolatú útszakasz 
megépítése 661 m2 -n. Külső parkolók (8db) és gyalogos közlekedő felület kiépítése (60m2). Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a
Juhász Gy. utcában és az Altáró utcai befogadóig tartó szakaszon (meglévő árok jókarbantartásba helyezése (325 fm), új burkolt árok (
217fm) és terepszint alatti csapadékvízelvezető rendszer (267 fm) építése); vízlépcsős csapadékvíz elvezető műtárgy építése övárokig (
25 fm). Ivóvíz gerincvezeték kiépítése a Pécsi úttól a beruházás helyszínéig (438 fm). Szennyvízvezeték a csatlakozási ponttól az Altáró
utcai befogadóig (52 fm). Közvilágítási hálózat bővítése Juhász Gy. utcában és szabadidőparkban (Szabadvezeték 2x25mm2 238 m; 
Földkábel 4x25mm2 230m; faoszlop 5db; kandeláber 4db; lámpatest H-RA2 30W 15db). II. rész.: Vázas és hagyományos szerkezetű 
műhelycsarnok, szolgáltatóház épület építés a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (összesen: 1374,3 m2) Vázas és hagyományos 
szerkezetű szolgáltató ház; benne játszóház, baba-mama szoba, büfé, irodák és a szükséges kiszolgáló helyiségek (tárolók, tea-konyha, 
vizesblokk) építése (536,13 m2). Vázas szerkezetű műhelycsarnok (838,17 m2); benne raktár, irodák, tea-konyha, vizesblokk. Az 
épületek körüli belső utak, járdák, parkolók, csapadékvíz gyűjtő akna, belső közművek, parkosított felületek kialakítása. III. rész: 
Szabadidőpark I. ütem Tereprendezés (500 m2) –kő zúzalékos sétány építése (150 fm) -1db faszerkezetű híd építése korláttal 
Playtopgumiburkolat futópálya építése 1,5m széles (100 fm) - Gyermek játszóterek (2db), valamint 3db edző állomás kialakítása 
fittnesz eszközökkel, ütéscsillapító felületekkel. Pihenőhely kialakítása asztalokkal, padokkal - Parkosítás, virágosítás. BEÉPÍTÉSI 
PARAMÉTEREK Zóna: Z1 általános célú zöldterület - HRSZ: 2413/91 - telek területe: 2,5292 ha (25292 m2) - maximális beépíthető 2% 
- bruttó beépített: 56,01 m2 (0%) - beépítési mód: szabadon álló - zöldfelületi arány: 24178,57 m2 (95,52%) - minimum zöldfelület: 75%
- burkolt felület: 1133,1 m2 (4,48%) – andezit zúzalékos járda, futópálya burkolat, gabionfal - Maximális épületmagasság: 4,5m lehet - 
Támfal építménymagasság: 3,71m - Szintterületi mutató: - a helyszínen nem épül épület - Előkert szélessége: 5m - Oldalkert szélessége
: 4,5/2=2,25m - Hátsó kert szélessége: 6m Valamennyi részajánlati kör tekintetében irányadó: Ahol a közbeszerzési dokumentumok a 
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
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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)

I. rész: Komló, Juhász Gyula utca meglévő útburkolatának felújítása (1879 m2) A projekt helyszínéig aszfaltburkolatú útszakasz 
megépítése 661 m2 -n. Külső parkolók (8db) és gyalogos közlekedő felület kiépítése (60m2). Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a
Juhász Gy. utcában és az Altáró utcai befogadóig tartó szakaszon (meglévő árok jókarbantartásba helyezése (325 fm), új burkolt árok (
217fm) és terepszint alatti csapadékvízelvezető rendszer (267 fm) építése); vízlépcsős csapadékvíz elvezető műtárgy építése övárokig (
25 fm). Ivóvíz gerincvezeték kiépítése a Pécsi úttól a beruházás helyszínéig (438 fm). Szennyvízvezeték a csatlakozási ponttól az Altáró
utcai befogadóig (52 fm). Közvilágítási hálózat bővítése Juhász Gy. utcában és szabadidőparkban (Szabadvezeték 2x25mm2 238 m; 
Földkábel 4x25mm2 230m; faoszlop 5db; kandeláber 4db; lámpatest H-RA2 30W 15db).

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

45316110-9

45233220-7

45233140-2

45231300-8

45223300-9

45221100-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Komló, Juhász Gyula utca meglévő útburkolII.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:

Komló, Juhász Gyula utca és környezete 2351. hrsz.,2413/91 hrsz., 2413/92 hrsz., 2424. hrsz.,2425. hrsz.,

Igen

Igen

A minimálisan megkövetelt jótállás időtartamát meghaladó mértékű többlet 
jótállás időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

1

teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember: mélyépítéshez kapcsolódó többlettapasztalata

1

A Közbeszerzési dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező
mennyiségen felüli többlet fa ültetésének vállalása (minimum 5 darab; maximum 
10 darab).

0,5

Közbeszerzési dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező 0,5
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45233220-7

45233140-2

45231300-8

45223300-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Vázas és hagyományos szerkezetű műhelycsarnok, szoII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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)

NemA szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

7Nettó ajánlati átalányár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

mennyiségen felüli többlet cserje ültetése (minimum 5., maximum 10 db.)

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Nem

Igen
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

NemA szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

7Nettó ajánlati átalányár

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)

II. rész.: Vázas és hagyományos szerkezetű műhelycsarnok, szolgáltatóház épület építés a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (
összesen: 1374,3 m2) Vázas és hagyományos szerkezetű szolgáltató ház; benne játszóház, baba-mama szoba, büfé, irodák és a 
szükséges kiszolgáló helyiségek (tárolók, tea-konyha, vizesblokk) építése (536,13 m2). Vázas szerkezetű műhelycsarnok (838,17 m2); 
benne raktár, irodák, tea-konyha, vizesblokk. Az épületek körüli belső utak, járdák, parkolók, csapadékvíz gyűjtő akna, belső közművek
, parkosított felületek kialakítása.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

45316110-9

Komló, Juhász Gyula utca és környezete 2351. hrsz.,2413/91 hrsz., 2413/92 hrsz., 2424. hrsz.,2425. hrsz.,

Igen

Igen

A minimálisan megkövetelt jótállás időtartamát meghaladó mértékű többlet 
jótállás időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

1

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember: magasépítéshez kapcsolódó többlettapasztalata

1

A Közbeszerzési dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező
mennyiségen felüli többlet fa ültetésének vállalása (minimum 5 darab; maximum 
10 darab).

0,5

Közbeszerzési dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező 
mennyiségen felüli többlet cserje ültetése (minimum 5., maximum 10 db.)

0,5

Nem

Igen
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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)

III. rész: Szabadidőpark I. ütem Tereprendezés (500 m2) –kő zúzalékos sétány építése (150 fm) -1db faszerkezetű híd építése korláttal 
Playtopgumiburkolat futópálya építése 1,5m széles (100 fm) - Gyermek játszóterek (2db), valamint 3db edző állomás kialakítása 
fittnesz eszközökkel, ütéscsillapító felületekkel. Pihenőhely kialakítása asztalokkal, padokkal - Parkosítás, virágosítás. BEÉPÍTÉSI 
PARAMÉTEREK Zóna: Z1 általános célú zöldterület - HRSZ: 2413/91 - telek területe: 2,5292 ha (25292 m2) - maximális beépíthető 2% 
- bruttó beépített: 56,01 m2 (0%) - beépítési mód: szabadon álló - zöldfelületi arány: 24178,57 m2 (95,52%) - minimum zöldfelület: 75%
- burkolt felület: 1133,1 m2 (4,48%) – andezit zúzalékos járda, futópálya burkolat, gabionfal - Maximális épületmagasság: 4,5m lehet - 
Támfal építménymagasság: 3,71m - Szintterületi mutató: - a helyszínen nem épül épület - Előkert szélessége: 5m - Oldalkert szélessége
: 4,5/2=2,25m - Hátsó kert szélessége: 6m

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

45211360-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Szabadidőpark I. ütemII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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:

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.1-15-BAI-2016-00001

Komló, Juhász Gyula utca és környezete 2351. hrsz.,2413/91 hrsz., 2413/92 hrsz., 2424. hrsz.,2425. hrsz.,

Igen

Igen

A minimálisan megkövetelt jótállás időtartamát meghaladó mértékű többlet 
jótállás időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

1

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember: mélyépítéshez kapcsolódó többlettapasztalata

1

A Közbeszerzési dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező
mennyiségen felüli többlet fa ültetésének vállalása (minimum 5 darab; maximum 

0,5
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Valamennyi részajánlati körben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A 
Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá 
tartozik; b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során 

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

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)

NemA szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

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:

7Nettó ajánlati átalányár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

10 darab).

Közbeszerzési dokumentációban és a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező 
mennyiségen felüli többlet cserje ültetése (minimum 5., maximum 10 db.)

0,5

Nem

Igen

12

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.1-15-BAI-2016-00001
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Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt. III.1.4) A szerződés biztosítékai: (FOLYTATÁS) 
Jótállás: A nyertes ajánlattevő felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, 
valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a 
teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyertes ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált 
anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar 
szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. Nyertes ajánlattevő köteles I. rk: 60+[ajánlattevő ajánlata szerinti] ; II.rk. 24 + [
ajánlattevő ajánlata szerinti], III., 12 + [ajánlattevő ajánlata szerinti] hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni - a sikeres 
műszaki átadás-átvétel befejezésétől - azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási 
kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadóak. Jótállási biztosíték: 
Nyertes ajánlattevő a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a teljes áfa nélkül 
számított szerződéses ellenérték 2,5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani az ajánlatkérőnek. A Kbt. 134. § (6) 
bekezdésének a) pontja alapján a jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel. A jótállási biztosítékot legkésőbb a teljesítés időpontjában, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell 
rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla 
befogadásának a feltétele, elmaradása a Vállalkozó jogosult késedelme. Amennyiben a jótállási biztosíték okirati formában kerül 
benyújtásra a jótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó napjáig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell 
állnia. Az ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint, a biztosíték határidőre történő rendelkezésre 
bocsátásáról. III.1.5 Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (
FOLYTATÁS) Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához 
igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat 
igényt. Vonatkozó jogszabályok különösen: • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, • Az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény, • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. • A 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet • Az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. A számla benyújtására vonatkozó rendelkezések: Számla benyújtására a műszaki 
ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab 
részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-2.1.1-15-BAI-2016-00001 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Igazolási mód (AK külön felhívására): Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1. Az építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 
esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) 
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű 
nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Valamennyi részajánlati körben: SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő (valamennyi részajánlati körben), ha az építőipari kivitelezési 
tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 
szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 
nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU 
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell 
igazolásként benyújtani. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitás rendelkezésre bocsátó 
szervezet vonatkozásában – az ajánlatban benyújtandó 114. § szerinti nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja 
szerinti alk-i minimum követelménynek megfelel. AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát

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

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, 
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, az alábbiak szerint. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 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 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
öntisztázás lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

következett be. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy 
az érintett gazdasági szereplő(k) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok.
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Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: M1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését 
napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legalább 96 hónapon belül megkezdett alábbi 
referenciával: - I. rész: legalább nettó 1400 m2 útépítési és/vagy útfelújítási munkára vonatkozó referenciával. - II. rész: legalább nettó
1000 m2 alapterület épület építésére és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására és/vagy 
korszerűsítésére vonatkozó referenciával. - III. részajánlati kör 375 m2 tereprendezésre vonatkozó referenciával Ajánlatkérő a 
tereprendezés alatt a következőket érti: A terep eredeti felületének terv szerinti alakítása, egyengetés, azaz a földmű vagy az eredeti 
felszín kialakítása szabályos felületté kismértékű földmunkával. Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági 
minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, több részre 
történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referenciakövetelménynek megfelelni. Valamennyi részajánlati körben az 
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés (m2;) több referencia bemutatásával együttesen is igazolható. Az ajánlattevő a 
Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában 
szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak 
nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel! Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az 
ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani. A gazdasági 
szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 
figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében 
bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az 
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, 
mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el 
vagy felvilágosítást kér. Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az ajánlattevő 
csatolja M1/ A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban 
teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legalább 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak 
ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat: a) a szerződést kötő 
másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és e-mail címe, b) a referenciamunka 
rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), c) a kezdés 
és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel, d) a teljesítés 
helye, e) az építési beruházás mennyiségét, f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó 
referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, 
akkor az ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által 
kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés) M/2 a.), b.) – Ajánlattevő a Kr. 21.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: -
a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; - a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét
ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia); - végzettséget
(képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; - más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási 
országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; - a szakember által aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt. A minimumkövetelmény 
szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő
időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati 
időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő 
kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális 
fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír). Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság 
szerinti névjegyzékben, abban az esetben a minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a 
jogosultság megléte igazolja. Amennyiben a jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban 
ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény 
és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az 
általa előírt dokumentumok helyett. (FOLYTATÁS ELŐZŐ PONTBAN)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az 
igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (FOLYTATÁS) Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi. EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

pályázatoknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés 
szerint: - 1. részszámla 25 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj25 %-áról, - 2. 
részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj25 %-áról, - 3. részszámla 75 %-
os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról, - végszámla az általános forgalmi adó 
nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról.
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A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten az TOP-2.1.1-15-BAI-2016-00001 
kódszámú pályázatok alapján nyújtott támogatásából történik. Támogatási intenzitása valamennyi projekt esetében 100,000000% A 
támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti 
utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét 
biztosítja Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő az előleg fizetését nem teszi függővé Ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg a 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában: Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5%-ának megfelelő mértékű 
teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A felek rögzítik, hogy ekként a teljesítési biztosíték a szerződés nem 
szerződésszerű teljesítéséből eredő Megrendelői igény fedezetéül szolgál, s a Megrendelő által igénybe vett biztosítéki összeg a 
Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény helyébe lép, jogvita esetén annak legalább lezárásig a Megrendelőt illeti. A teljesítési 
biztosíték - a Vállalkozó választása szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosítható, amelyet legkésőbb 
a szerződéskötés időpontjában (a szerződés hatálybalépéséig) kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teljesítési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása a szerződés hatálybalépésének feltétele. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidő utolsó napjáig 
érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia. Az ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 134. § (5) 
bekezdés szerint, a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-
ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés 
napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított, teljes nettó, vállalkozási díj; napi mértéke 1 %, maximális 
mértéke: húsz napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 20 nap késedelemig érvényesíti. A 20
napot meghaladó késedelem esetén - a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó megrendelői 
igényeket nem érintve - Megrendelő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 20 napot meghaladó késedelmet a 
felek súlyos szerződésszegésnek tekintik. A szerződés meghiúsultnak tekinthető, ha -20 napot meghaladó késedelem esetén 
Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával, így a Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 25%-nak 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére, és az ezt meghaladóan a Megrendelőt ért kár megtérítésére köteles. A Ptk. 6: 
186. §-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált 
lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős a vállalkozási szerződés tervezet 8.8 pontja szerint. Meghiúsulási kötbér: Az elállás (
felmondás) esetén a Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 25%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 
megfizetésére, és az ezt meghaladóan a Megrendelőt ért kár megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a meghiúsulási 
kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős. 
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibásan teljesít, ha a teljesítésben nem vesz részt a szerződés 5.22. pontja szerinti, illetve, jelen 
eljárást megindító felhívás M.2 a) ill. b) pontja szerinti szakember, ha Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentációban 
meghatározott munkák a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a jogszabályban és/vagy jelen szerződésben meghatározott 
követelményeknek, továbbá akkor is, ha a kivitelezéssel kapcsolatos összes, az építőipari kivitelezési tevékenyégről szóló 191/2009. (XI
.15.) Kormányrendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerinti dokumentumot Megrendelő által meghatározott póthatáridőre sem adja át 
nem adja át Megrendelő részére. A hibás teljesítési kötbér mértéke a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 15%-a. 
FOLYTATÁS ELŐZŐ PONTBAN

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő, ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az 
ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt 
vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e 
bekezdésekben foglaltaknak megfelel. M2/ A I., és III., rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, 
amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a) - a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „
MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete 
IV./2. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” 
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. és - a szakmai 
gyakorlat terén: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal 
egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. M2/ A II. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben 
nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki b) - a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” 
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. 
rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú 
felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. és - a szakmai gyakorlat terén: 
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266
/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal 
rendelkezik. Ajánlatkérő az előírt jogosultságok megszerzéséhez szükséges képzettségek mellett az azokkal egyenértékű 
képzettségeket is elfogadja! Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlatkérő lehetővé teszi ugyanazon szakember bemutatását 
mindkét, szakemberre vonatkozó alkalmassági követelményre!
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

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

végszámlából kerül elszámolásra. Ajánlattevő a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult. A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók 
be, az ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Ajánlatkérő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás 
kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) 
bekezdése az irányadó. Az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségüket igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és 
formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes 
ajánlattevő bankszámlájára. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(
2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. Az
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (
1) bekezdése szerint a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot 
meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben
fizethet, ha a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi 
nemleges adóigazolást, b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy c) az 
ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes 
adózói minőségről szóló igazolást. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (2) bekezdése szerint az 
ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az
általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen 
felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem 
terjed ki. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) 
Kormányrendeletben foglaltakra. (FOLY. III.1.3)

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. A jelen eljárás a Kbt. 113. § szerint indított nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik rész). 2. A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. 
és a e-Kr. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A közbeszerzési dokumentumok minden AT részére elérhetőek az EKR 
rendszeren keresztül. Az ajánlat és a közbeszerzési eljárás során csatolásra kerülő valamennyi dokumentum benyújtásának 
vonatkozásában AK hivatkozni kíván az e-Kr. 10-13. §-ban foglaltakra 3. A részekre történő ajánlattétel biztosított. 4. Az 
eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Horváth Helena Zsuzsanna, lajstromszám: 00461. (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft
.; 7090 Tamási, Petőfi u 12. (Pf. 37.); Telefon: +36 74470699; Fax: +36 74470699; E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com); 5. 
Biztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – 
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásokra annak teljes időtartamára I. részajánlati kör vonatkozásában 
legalább 90.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 5.000.000,- Ft összegű / a II. részajánlati kör vonatkozásában 
legalább 280.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 10.000.000,- Ft. összegű/III. részajánlati kör vonatkozásában 
legalább 25.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 5.000.000,- Ft. összegű kivitelezői összkockázatú építés-és 
szerelésbiztosítást kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt biztosítással legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára rendelkezni fog és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerződéskötés időpontjáig nem 
rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 
131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, 
amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők: Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok (alszempontok) 
tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja a 0-10 ponthatárok közötti pontszámot: Az I. értékelési szempont (Ajánlati ár) tekintetében:
fordított arányosítás módszerét alkalmazza A II. és III. értékelési szempont (többletjótállás, szakember többlettapasztalat):
egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A IV. értékelési szempont (Környezetvédelmi szempont és alszempontjai) esetében:
Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza. 1. Az ajánlatkérő előírja PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS 
fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki 
számára, ingyenesen elérhető Adobe AcrobatReader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú 
dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az 
ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével. 2. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben AT valamely dokumentumot más nyelven 
csatol, az idegen nyelvű dokumentumhoz egyszerű fordítást is csatolnia kell, továbbá a fordítás megfelelőségéért és az idegen 
nyelven készült dokumentumokkal való egyezőségért AT-nek külön nyilatkozatban felelősséget kell vállalnia! 3. A bontás 
vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) 
bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé. 5. Azon alk. köv.-
ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1, M.2 6. Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus 
nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb 
nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak 
szerint. 7. AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató 
elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas 8. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek 
teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bek.] (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!) 9. AK 
a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10
. A Kbt. 75.§ (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 11. 
Ajánlattevőnek az ajánlata keretében nyilatkozatot kell benyújtania, miszerint a szerződéstervezetben előírt teljesítési 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

2020.02.28 13:00

HU

60

2020.02.28 15:00

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

biztosítékot és jótállási biztosítékot a szerz.tervezetben meghat. mértékben, a meghatározott időpontig, a szerz.tervezetben 
meghat. valamely formában az AK rendelkezésére bocsátja és a nevezett biztosítékok a szerz.tervezetben meghat. időpontig 
rendelkezésre állnak majd!




