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11 8/2021.(V1.02.) h a t á r o z a t a
a ,,Nyírjes turisztikai központfejlesztése" tárgyú közbeszenési eljárás megindításárót

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
O(XVlll. töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (1,29.) Korm. rendelettet kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárua, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csökkentése érdekében az alábbi
döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mettékletben foglalt tartatommal
elfogadja a ,,Nyírjes turisztikai központ fejlesztése" tárgy(l közbeszerzési eljárás ajánlati fethívását.

2.) A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat Vl/1/2. pontjában foglalt jogkörében eljárua az 1 .

pontban meghatározott közbeszenési eljárás lefolytatására vonatkozóan a Bírálóbizoftság
tagjainak - Balassagyarmat Város Jegyzőjének Vl/2/3, pontban megjelölt hatáskörére is
figyelemmel- az alábbi személyeket jelöli ki:

1. Tunyoginé dr. Gálik Ágnes
2. Laczkó Csaba
3. Magyaros Tamás
4. Márkus Pál
5. Szikora Péter

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,

Határidö: 2021. j(lnius 15,
Felelős: Csach Gábor - polgármester
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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.balassagyarmatLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 32412100Fax:+36 305350144Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.balassagyarmatAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

LórántKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Balassagyarmat Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nyírjes turisztikai központ fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000615792021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Balassagyarmat Város Önkormányzata 15735272212

Rákóczi fejedelem Út 12.

Balassagyarmat HU313 2660

Csach Gábor

pmester@balassagyarmat.hu +36 35505925

Márkus Mérnöki Szolgáltató Kft 13930835212

Május 1. Utca 73

Salgótarján HU313 3100

Márkus Pál

markus.mernoki.kft@gmail.com
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II.1) Meghatározás

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

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/EKR000615792021/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/EKR000615792021/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

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Játszóház 
kivitelezése)
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:

45200000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000615792021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Nyírjes turisztikai központ fejlesztése

Építési beruházás

Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedélyek és kiviteli tervek alapján 
Balassagyarmaton a Nyírjesi tavak mentén a terület komplex turisztikai fejlesztése a cél. A beruházás során egy látogatóközpont és 
hozzá tartozó kiszolgáló funkciók létesülnek egy épületbe foglalva.  Az érkezésnél egy 43 férőhelyes parkoló, az erdőben egy játszóház 
és egy népi játszótér kerül megépítésre.  A tervezett fejlesztést megvalósító kiviteli munkák elvégzése képezi a közbeszerzés tárgyát. 
Főbb tájékoztató mennyiségek részenként: 
1. rész: Játszóház kivitelezése. A tárgyi kivitelezés keretében a meglévő épület elbontását követően egy két épületből álló, a kulturális 
örökség fejlesztését szolgáló népi játszóház létesül az alább feltüntetett főbb mennyiségekkel: 
-„A” + „B” épület összes (zárt) alapterülete:        51,20 m2 
-„A” + „B” épület összes (fedett-nyitott) alapterülete:        15,88 m2 
-„A” + „B” épület összes (zárt és fedett-nyitott) alapterülete:        67,08 m2 
 
2. rész: Látogatóközpont kivitelezése. A tárgyi kivitelezés keretében a meglévő épületek elbontását követően egy épületből álló, 
alagsor és földszint elrendezésű látogatóközpont kerül megépítésre az alább feltüntetett főbb mennyiségekkel: 
Az épület előtt egy akadálymentes parkoló, valamint kerékpártárolók kapnak helyet. 
- Alagsor összes zárt alapterülete:        99,46 m2 
- Terasz:        81,84 m2 
- Földszint összes zárt alapterület:        158,59 m2 
- Terasz:        30,83 m2 
 
3. rész: Parkolók kivitelezése. A Nyírjes turisztikai létesítményeihez közel, a terület látogathatóságának fejlesztése érdekében 3 
csoportba tagolva 43 db parkoló kerül megépítésre az alább feltüntetett főbb mennyiségekkel: 
- Kiemelt szegélyépítés: 286 m 
- Süllyesztett szegély építés 128,7 m 
- Térburkolat készítés: 65,72 m2 
 
A feladatok teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési 
dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedélyek, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
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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)

Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedélyek és kiviteli tervek alapján 
Balassagyarmaton a Nyírjesi tavak mentén a terület komplex turisztikai fejlesztése a cél. A tárgyi kivitelezés keretében a meglévő 
épület elbontását követően egy két épületből álló, a kulturális örökség fejlesztését szolgáló népi játszóház létesül. Az épületek monolit 
beton sávalapokra helyezett könnyű szerkezetes favázas épületek, fémlemez fedéssel. A telken belül az erdei úthoz kapcsolódva 
játszótéri elemek, padok, hulladékgyűjtők kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. A két kis léptékű, egyszerű félnyeregtetős 
épülettömeg egymásnak fordulva, a közrefogott területtel egy egységet képezve helyezkedik el a telken. 
A telekhatár mellet futó úthoz csatlakozva egy akadálymentes parkoló is helyet kap. 
Főbb tájékoztató mennyiségek: 
 
Játszóház „A” épület 
01 játszóház 
02 akadálymentes mosdó/női wc 
03 férfi mosdó 
004 férfi wc 
zárt alapterület összesen        26,51 m2 
005 fedett terasz        8,55 m2 
„A” épület összes (zárt és fedett-nyitott) alapterülete        35,06 m2 
 
Játszóház „B” épület 
01 játszóház 
zárt alapterület összesen:        24,69 m2 
02 fedett terasz        7,33 m2 
„B” épület összes (zárt és fedett-nyitott) alapterülete        32,02 m2 
 
„A” + „B” épület összes (zárt) alapterülete        51,20 m2 
„A” + „B” épület összes (fedett-nyitott) alapterülete        15,88 m2 
„A” + „B” épület összes (zárt és fedett-nyitott) alapterülete        67,08 m2 
 
1 db akadálymentes parkoló 
Főbb munkanemek:  
bontás; zsaluzás és állványozás; költségtérítés; irtás, föld- és sziklamunka; közlekedésépítési munkák; szivárgóépítés és alagcsövezés; 
síkalapozás; helyszíni beton és vasbeton munkák; ácsmunka; vakolás és rabicolás; szárazépítés; aljzatkészítés, hideg- és 
melegburkolatok készítése; bádogozás; asztalosszerkezetek elhelyezése; lakatosszerkezetek elhelyezése; felületképzés; szigetelés; 
berendezés; szabadidő, sport és berendezés; kiegészítő tevékenységek; megújuló energiahasznosító; szellőztető berendezések; közmű 
csatornaépítés; közmű csővezetékek és szerelvények szerelése; épületgépészeti csővezeték szerelése; épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése; erősáram; akadálymentesítés 
 
A feladatok teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési 
dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedélyek, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45400000-1

45300000-0

45100000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Játszóház kivitelezéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Balassagyarmat: 5110 hrsz

Igen

Igen
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Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét - amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad - a minőségi szempontokra bemutatott szakember 
szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban, a hátrányos helyzetű 
munkavállalók foglalkoztatása tekintetében 3 főben, míg a jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének 
határidejét (a Megrendelő munkanapon 8–16 óra között történő értesítését követő első munkanaptól számítva) 1 munkanapban 
határozza meg.

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:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

M.2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 
hónap)

10

A kötelező jótállási időn (36 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24) hónap 10

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során 
(0-3 fő)

5

A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje 
munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8–16 óra között történő értesítését 
követő első munkanaptól számítva (1–10 mnap)

5

Nem

Igen

300

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00020 azonosítási számú
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Látogatóközpont 
kivitelezése)

Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedélyek és kiviteli tervek alapján 
Balassagyarmaton a Nyírjesi tavak mentén a terület komplex turisztikai fejlesztése a cél. A tárgyi kivitelezés keretében a meglévő 
épületek elbontását követően egy épületből álló, alagsor és földszint elrendezésű látogatóközpont kerül megépítésre.  
Az épület földszintje az útról szintben elérhető, az alagsor pedig lépcsővel és rámpával külön bejáraton is elérhető. Az épület előtt egy 
akadálymentes parkoló, valamint kerékpártárolók kapnak helyet. 
Főbb mennyiségek: 
 
Látogatóközpont alagsor 
001 közlekedő 
002 raktár 
003 férfi öltöző 
004 férfi zuhanyzó 
005 előtér 
006 férfi wc 
007 előtér 
008 női wc 
009 női öltöző 
010 zuhanyzó 
012 gépészet 
013 árvízvédelmi raktár 
alagsor összes zárt alapterület        99,46 m2 
014 terasz        81,84 m2 
 
Látogatóközpont földszint 
01 közlekedő 
02 közlekedő 
03 női wc 
04 akadálymentes wc 
05 férfi mosdó 
06 férfi wc 
09 recepció 
10 tároló 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45200000-9

45400000-1

45300000-0

45100000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Látogatóközpont kivitelezéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Balassagyarmat: 5104 hrsz
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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:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

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)

11 áru átvétel 
12 öltöző 
13 raktár 
14 konyha 
15 pult 
16 tálaló 
17 mosogató 
18 fogyasztó tér 
földszint összes zárt alapterület        158,59 m2 
19 terasz        30,83 m2 
 
Az épület maximum befogadó képessége 80 fő. 
 
Főbb munkanemek:  
bontás,építőanyagok újrahasznosítása; felvonulási létesítmények; dúcolás, földpartmegtámasztás; zsaluzás és állványozás; 
költségtérítések; irtás, föld- és sziklamunka; közlekedés építési munkák; szivárgóépítés; síkalapozás; helyszíni beton és vasbeton 
munka; előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése; falazás és egyéb kőművesmunka; fém- és könnyű 
épületszerkezet szerelése; ácsmunka; vakolás és rabicolás; szárazépítés; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése; bádogozás; 
fa- és műanyag szerkezet elhelyezése; fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése; üvegezés; felületképzés; 
homlokzatburkolat; vízszigetelés; hőszigetelés; árnyékolók beépítése; berendezések; szabadidő, sport és berendezés; kiegészítő 
tevékenységek; közmű csővezetékek és szerelvények szerelése; megújuló energiahasznosító berendezések; általános épületgépészeti 
szigetelés; épületgépészeti csővezeték szerelése; épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése; légkondicionáló 
berendezések; energiahatékony építési technológia; szellőztető berendezések; közmű csatornaépítés; közmű csővezetékek és 
szerelvények szerelése; technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák; épületgépészeti csővezeték szerelése; 
épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése; gyengeáram; erősáram; akadálymentesítés 
 
A feladatok teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési 
dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedélyek, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Igen

Igen

M.2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 
hónap)

10

A kötelező jótállási időn (36 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24) hónap 10

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során 
(0-3 fő)

5

A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje 
munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8–16 óra között történő értesítését 
követő első munkanaptól számítva (1–10 mnap)

5

Nem

Igen

300
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (3 - Parkolók kivitelezése)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45400000-1

45300000-0

45100000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Parkolók kivitelezéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét - amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad - a minőségi szempontokra bemutatott szakember 
szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban, a hátrányos helyzetű 
munkavállalók foglalkoztatása tekintetében 3 főben, míg a jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének 
határidejét (a Megrendelő munkanapon 8–16 óra között történő értesítését követő első munkanaptól számítva) 1 munkanapban 
határozza meg.

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:

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00020 azonosítási számú

Balassagyarmat: 5104, 5106/4, 5109, 5110, 5113, 5115, 5234/3 és 9033. hrsz.-ú területeken
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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:

70Ajánlati ár (nettó HUF)

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)

Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedélyek és kiviteli tervek alapján 
Balassagyarmaton a Nyírjesi tavak mentén a terület komplex turisztikai fejlesztése a cél. A tárgyi kivitelezés keretében a Nyírjes 
turisztikai létesítményeihez közel, a terület látogathatóságának fejlesztése érdekében 43 db parkoló megépítésére kerül sor. A tárgyi 
létesítmény közterületen,  három tagolásban kerül kialakításra. 
Főbb tájékoztató mennyiségek: 
- Kiemelt szegélyépítés: 286 m 
- Süllyesztett szegély építés 128,7 m 
- Térburkolat készítés: 65,72 m2 
 
Meglévő útburkolati rétegrend: 
- 4,0 cm AC-11 kopó jelű hengerelt aszfalt kopóréteg 
- 20,0 cm FZKA 0/32 ágyazat alapréteg kiékeléssel 
- 20,0 cm homokos kavics javítóréteg (fagyálló védőréteg) kiékeléssel 
 
A parkoló tervezett pályaszerkezeti rétegrendje: 
- 8,0 cm Hullám beton idomkő (A. oszt.) szürke színű, halszálka kötésben 
- 2,0 cm homok ágyazóréteg 
- 20,0 cm M56 mechanikai stabilizált alapréteg kiékeléssel 
- 20,0 cm homokos kavics ágyazat (fagyálló) védőréteg kiékeléssel 
- 1 rtg geotextília (szükség esetén) 
 
A szórt útalapos út és parkoló tervezett pályaszerkezeti rétegrendje: 
- 25,0 cm FZKA 0/32 zúzottkő szórt útalap réteg kiékeléssel 
- 20,0 cm homokos kavics javítóréteg (fagyálló védőréteg) kiékeléssel 
- 1 rtg geotextília (szükség esetén) 
 
A feladatok teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési 
dokumentum részét képező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Igen

Igen

M.2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 
hónap)

10

A kötelező jótállási időn (36 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24) hónap 10

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során 
(0-3 fő)

5

A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje 
munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8–16 óra között történő értesítését 
követő első munkanaptól számítva (1–10 mnap)

5

Nem

Igen

300
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III.1) Részvételi feltételek

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) 
bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. 
§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében, és a 321/ 2015. Korm. rendelet 17. 
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitás nyújtó szervezetet. Az igazolási módok tekintetében 
előírt nyilatkozatokat az EKR rendszeren keresztül kell megtenni az űrlapok megfelelő kitöltésével. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 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. A 
Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt,alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek 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

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét - amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontot ad - a minőségi szempontokra bemutatott szakember 
szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban, a hátrányos helyzetű 
munkavállalók foglalkoztatása tekintetében 3 főben, míg a jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének 
határidejét (a Megrendelő munkanapon 8–16 óra között történő értesítését követő első munkanaptól számítva) 1 munkanapban 
határozza meg.

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:

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00020 azonosítási számú
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M.1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített, az:  
1. részre: 
M.1.1. Összesen minimum 50 m2 összes alapterületű épület kivitelezésére (meglévő épület kivitelezése - építése és/vagy helyreállítása 
és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása - és/vagy új épület megépítése) vonatkozó referencia 
munkával, amely tartalmazott építészeti és épületgépészeti munkákat is. 
a 2. részre: 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Mind három rész esetében azonos módon: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114./A § (1) alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények 
tekintetében a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 114./A. § (3) alapján a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A 
Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely 
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 
Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásaikat az alábbiak szerint kötelesek benyújtani: 
M.1. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év 
(60 hónap) legjelentősebb - figyelemmel az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottakra - teljesített építési 
beruházásainak a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolás ( referencia igazolás) benyújtásával köteles igazolni. A Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás tartalmazza legalább: a) az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (különös tekintettel 
az alkalmassági feltételként előírtakra); b) a teljesítés idejét – kezdő és befejező időpontját ( min. év/hó/nap pontossággal megjelölve) - 
és helyét; c) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; d) arra 
vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; e) a referenciáról információt nyújtó 
személy nevét és elérhetőségét. (A referencia tárgyát legalább olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági 
minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) Amennyiben ajánlattevő a referencia alapjául 
szolgáló szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a 
szerződés mely részeit teljesítette. Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért építési beruházáson kívül további munkákat is 
tartalmazott, kérjük a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva bemutatni a releváns építési munkák értékének feltüntetésével. 
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140. § (9) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakat is. 
M/2. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő az alábbiak szerint köteles igazolni: A 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének és szakmai 
tapasztalatának ismertetése, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakembert bemutató szakmai önéletrajz mellett 
csatolandó: a) szakember iskolai végzettségét igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, b) a szakember által aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozat. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ez esetben csatolni kell 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.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Nem releváns.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Mind három rész esetében azonos módon: Az ajánlatban az ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. 
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő igazolásként nem köteles dokumentumot csatolni, a nyilvántartásban való 
szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő 
esetében igazolást kell benyújtani, hogy a 2014/ 24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a 
hivatkozott mellékletben foglalt követelményeknek megfelel. 
Ez utóbbi esetben a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatban nyújtsák be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Mind három rész esetében azonos módon: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti 
(1997.évi LXXVIII. törvény), építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők nem szerepelnek a 
letelepedés szerinti ország 2014/ 24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásában, vagy a vagy a letelepedés szerinti 
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

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

résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése 
alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a) bekezdésében foglaltakra.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Valamennyi részre azonos módon: A szerződés finanszírozása a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00020 számú pályázatból az elszámolható 
költség mértékéig – utófinanszírozással – történik. Támogatási intenzitása: 100% Előleg: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdés 
alapján a nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő az 
ellenszolgáltatás teljesítése tekintetében a közbeszerzési dokumentumban leírtak szerinti részletekben - 3 rész-számla (a teljesítés 25- 
50-75 %-nál) és egy végszámla - kíván megállapodni. A kifizetés pénzneme: HUF. Az Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. A 
finanszírozás a kifizetés szabályai és a következő jogszabályok alapján történik: 
- 2015. évi CXLIII. törvény, - 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet, - 2013. évi V. törvény, - 2007.évi CXXVII. törvény - 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet - 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi részre azonos módon: 
- Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napja után a nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalási díj) 0,5 %-a 
mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér max. mértéke a nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalási díj) 15 %-a lehet. 
Vállalkozót továbbá a jótállási időszakban a javítási munkák megkezdése tekintetében tett vállalás be nem tartása esetén a javítási 
munkával érintett nettó vállalási díj 2 %/ késedelmes munkanap kötbér is terheli. A késedelmes munkanapok száma max. 5 munkanap. 
- Meghiúsulási kötbér: a nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalási díj) 20 %-a.  
- Hibás teljesítési kötbér: a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási kötelezettségének megszegése esetén a nettó 
ellenszolgáltatás (nettó vállalási díj) 0,05 %/ fő a szerződésben részletezettek szerinti alkalmanként.  
- Jótállási kötelezettség: A kötelező jótállás 36 hónap. Az ajánlattevő ajánlatában - értékelési szempont - 
többlet jótállási időtartamot vállalhat. Az ajánlattevő jótállási kötelezettségét a kötelező és az ajánlatában vállalt többlet jótállási 
időtartam összessége adja. 
Az így meghatározott jótállási kötelezettségen túl (kizárólag az 1. és 2. részt érintően) a Vállalkozó köteles a lakásépítéssel 
kapcsolatosan kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm.rendelet szerinti jótállást is biztosítani minden olyan esetben, ahol a 
hivatkozott jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg az előző bekezdésben meghatározott jótállási 
időtartamtól. 
- A jólteljesítési biztosíték összege a nettó ellenszolgáltatás (nettó vállalási díj) 3 %-a.  
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

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.1.2. Összesen minimum 250 m2 összes alapterületű épület kivitelezésére (meglévő épület kivitelezése - építése és/vagy 
helyreállítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása és/vagy bővítése és/vagy felújítása - és/vagy új épület megépítése) vonatkozó 
referencia munkával, amely tartalmazott építészeti és épületgépészeti munkákat is. 
a 3. részre: 
M.1.3. Összesen legalább 45 m2 térkő burkolatú parkoló és/vagy út építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával. 
Az M.1 pontban előírt referencia követelmények - részenként azonos módon - a szerződések számától függetlenül több szerződésből is 
teljesíthetőek. 
Ajánlatkérő az alkalmasság megítélése tekintetében a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el a 
műszaki egyenértékűség megítélése tekintetében. 
 
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a teljesítéséhez nem rendelkezik részenként legalább egy fő 
szakemberrel, aki a 266/2013. (VII .11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelős műszaki vezetés: 
1. részre: 
M.2.1.a rendelet 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2., 3.pont szerinti építési részszakterület MV-É 
vagy MV-É-R jelölésű felelős felelős műszaki vezetői kategória szerinti szakmagyakorlási jogosultséghoz szükséges képesítési 
minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.  
2. részre: 
M.2.2. a rendelet 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2., 3.pont szerinti építési részszakterület MV-É 
vagy MV-É-R jelölésű felelős felelős műszaki vezetői kategória szerinti szakmagyakorlási jogosultséghoz szükséges képesítési 
minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.  
3. részre: 
M.2.3. a rendelet 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont szerinti közlekedési szakterület MV-KÉ 
jelölésű vagy a 3. pont szerinti közlekedési részszakterület MV-KÉ-R jelölésű felelős műszaki vezetői kategória szerinti 
szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti 
szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel. 
Az M/2. pontban előírt szakember tekintetében - valamennyi részre azonos módon - amennyiben a megnevezett szakember már 
szerepel a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara tervező-szakértő 
névjegyzékében az alkalmasság tekintetében releváns - vagy azzal egyenértékű - felelős 
műszaki vezetői rész-szakterületen, úgy a hivatkozott alkalmassági feltételnek való megfelelés 
ezáltal is igazolható. Mind három részt érintően egy szakemberrel több rész alkalmassági követelménye is igazolható. A műszaki 
alkalmassággal kapcsolatos további részletezés a közbeszerzési dokumentumban található. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) és (11)-(12) bekezdésében, a 67. § (3) 
bekezdésében foglaltakra. 
 

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását.

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő 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

IV.2) Adminisztratív információk

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

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

HU

60

EKR

Nem

Nem

Igen

Igen
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1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 
2. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező dokumentumokat kizárólag az EKR-en keresztül 
lehet benyújtani. 
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján azonban az ajánlatkérő 
nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be 
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
4. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat. 5. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti 
felolvasólapot a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő által előkészített űrlap 
kitöltésével kell tartalmaznia. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat. 
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot. 
7. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlathoz csatolni kell 
képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 
2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye 
különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 
8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A 
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni. 
9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. 
Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell 
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
10. Felelősségbiztosítás: A 322/ 2015. Kr. 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára teljes körű építés-szerelésbiztosítást (C.A.R.) kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjesztenie) a szerződés teljesítésének időtartamára az: - 1. részre min. 35 millió Ft/év és 9 millió Ft/káresemény értékhatárig, a 2. 
részre:  min. 170 millió Ft/év és 40 millió Ft/káresemény értékhatárig, a 3. részre: min. 15 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény 
értékhatárig az útmutatóban előírtak szerint. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát az útmutatóban előírt 
feltételeknek megfelelő 
felelősségbiztosításra vonatkozóan. 
11. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. 
12. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint többgazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ez esetben az 
ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást. 
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a benyújtandó iratok jegyzékében megjelölt valamennyi nyilatkozatot és dokumentumot. 
14. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció használatával) elhelyezett, üzleti 
titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. 
15. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
16. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, ami alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. 
17. Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban 
meghatározott alkalmassági követelmények: M/1. és M/2. pontok. 
18. Ahol az ajánlatkérő a benyújtandó nyilatkozatokhoz az EKR-ben mintaként rendelkezésre álló elektronikus űrlapot biztosít, az 
ajánlattevő ezen nyilatkozatokat az elektronikus űrlapok alkalmazásával köteles benyújtani. 

VI.3.9) További információk:

IgenAz 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:

100-0

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

Mind két rész tekintetében: Ajánlati ár; A helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje: fordított arányosítás; Szakember 
többlet szakmai tapasztalata; Többlet jótállás; Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása: egyenes arányosítás
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

19. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 322 
/2015. (X.30.) Korm.rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.) előírásai szerint kell eljárni. 
20. Az eljárásban közreműködő FAKSZ neve: Márkus Pál (Lsz.:00385) 
 


