
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE  
9/2020. (IV.08.) számú határozata 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 
Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint Pásztó Városi Önkormányzat SZMSZ-e 76. 
§ (7) bekezdés b) és d) pontja alapján alapján az alábbiak szerint dönt: 
Az előterjesztésben foglaltak alapján megismerte és jóváhagyja a melléklet szerint „Pásztó 
Város környezetfejlesztése” tárgyú ajánlati felhívást, valamint a jóváhagyott dokumentumok 
alapján a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás - hirdetmény 
közzétételével történő – megindítását. 
 
 
Felelős: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke 
   Márkus Pál, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 
Határidő: azonnal 
 
 
Pásztó, 2020. április 08. 
 

     Farkas Attila 
polgármester  
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Ajánlati felhívás

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.paszto.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 32460918Fax: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

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Ajánlati/részvételi felhívás

Pásztó Városi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Pásztó Város környezetfejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR001638772019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Pásztó Városi Önkormányzat EKRSZ_
46038964

Kölcsey Utca 35.

Pásztó HU313 3060

Dénes Anita

denes.anita@paszto.hu +36 32460155

Márkus és társai Mérnöki Szolgáltató Kft EKRSZ_
63848863

Május 1. Utca 73

Salgótarján HU313 3100

Márkus Pál

markusp@chello.hu
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001638772019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

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

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001638772019/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/EKR001638772019/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

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

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Pásztó Város környezetfejlesztése

Építési beruházás

Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó, "Zöld város" kialakítása. A „Pásztó környezetfejlesztése” elnevezésű 
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Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó környezetfejlesztése projekten belül a belvárosi részeket érintően az 
építési beruházás több helyszínen történik. 1. Hunyadi udvar környezete: A kivitelezés keretében sor kerül egy 28 x 16 m (448 m²) 
alapterületű gumiburkolatú sportpálya építésére, gumiburkolatú futópálya (hossz: 143 m), gumiburkolatú fitness-pálya, 158 m²-es, 
kerítéssel körbe kerített kutyafuttató kialakítására, egy 21+2 férőhelyes parkoló ( 2 db mozgássérült parkoló) építésére. A kivitelezés 
magában foglalja továbbá a meglévő faállomány védelmét, veszélyessé vált fák kivágását, teleprendezést, zöldfelület rendezést, 
növény-és öntözőrendszer telepítést, kültéri bútorok, ivókút, fitneszeszközök elhelyezését, illetve a térvilágítási hálózat kialakítását. 
Főbb munkanemek a tájépítészeten belül: Bontási munkák, előkészítő munkák, építési munkák, berendezési tárgyak telepítése, 
növénytelepítési munkák. Akadálymentesítés, vízellátás, automata öntözőrendszer telepítése, villamos energiaellátás. 2. Vasútállomás 
előtti tér környezetrendezése : A tervezési terület Pásztó tömegközlekedési szempontból egyik legforgalmasabb pontján helyezkedik el
. Kivitelezés magában foglalja a meglévő faállomány védelmét, veszélyessé vált fák kivágását, zöldfelület rendezést, növénytelepítést, 
kültéri bútorok elhelyezését, térvilágítási hálózat kialakítását. A tervezési terület nagysága: cc. 2495 m2. Főbb munkanemek a 
tájépítészeten belül: Bontási munkák, előkészítő munkák, építési munkák, berendezési tárgyak telepítése, növénytelepítési munkák. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45112720-8

45112710-5

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Belvárosi területek környezetfejlesztéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

projekt több részben valósul meg. Főbb tájékoztató mennyiségek: 1. rész: Belvárosi területek környezetfejlesztése: A kivitelezés több 
helyszínen történik, melynek keretében sor kerül egy 28x16 m alapterületű gumiburkolatú sportpálya építésére, gumiburkolatú 
futópálya (hossz: 143 m), gumiburkolatú fitness-pálya, 158 m²-es, kerítéssel körbe kerített kutyafuttató kialakítására, valamint egy 21+
2 férőhelyes parkoló (2 db mozgássérült parkoló) építésére. A kivitelezés magában foglalja továbbá a meglévő faállomány védelmét, 
veszélyessé vált fák kivágását, teleprendezést, zöldfelület rendezést, növény-és öntözőrendszer telepítést, kültéri bútorok, ivókút, 
fitneszeszközök elhelyezését, illetve a térvilágítási hálózat kialakítását. 2. rész: Kishegyi szabadidőpark környezetének fejlesztése: A 
kivitelezés során sor kerül gyalogos utak, belső feltáró úthálózat kialakítására, gyalogos híd létesítésére a Kövicses-patak fölött, új 
színpad környezetének kialakítására, lelátó és kapcsolódó raktár és mosdó épületének felújítására. A kivitelezés magában foglalja a 
meglévő faállomány védelmét, veszélyessé vált fák kivágását, zöldfelület rendezését, növény-és öntözőrendszer telepítést, kültéri 
bútorok elhelyezését, térvilágítási hálózat kialakítást. 3.rész: Városi strand környezetfejlesztése: Az építéssel érintett területen egy 
komplex játék-és csúszdapark kerül kialakításra. A kivitelezés magában foglalja továbbá a meglévő faállomány védelmét, veszélyessé 
vált fák kivágását, zöldfelület rendezést, növény-és öntözőrendszer telepítést, kültéri bútorok, játszóeszközök elhelyezését, térvilágítási
hálózat kialakítását, illetve a parkoló felújítását. A feladatok teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és 
teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedély, a kiviteli terv és a tételes 
árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

3060 Pásztó (hrsz.: 2388/17,205, 206,1809)
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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)

Akadálymentesítés, vízellátás, automata öntözőrendszer telepítése, villamos energiaellátás. 3. Stromfeld udvar környezete: A 
kivitelezés helyszíne Pásztó város belvárosában, egy keretes beépítésű háztömb belső udvaraként helyezkedik el. Kivitelezés magában 
foglalja a tereprendezést, meglévő faállomány védelmét, veszélyessé vált fák kivágását, zöldfelület rendezést,növénytelepítést, kültéri 
bútorok, játszóeszközök elhelyezését, térvilágítási hálózat kialakítását. Tervezési terület nagysága: cc. 2638 m2 + sorompó környezete.
Főbb munkanemek a tájépítészeten belül: Bontási munkák, előkészítő munkák, építési munkák, berendezési tárgyak telepítése, 
növénytelepítési munkák. Akadálymentesítés, vízellátás, automata öntözőrendszer telepítése, villamos energiaellátás. Munkanemek 
szerinti főbb összesített mennyiségek: Tájépítészeti munkák: - ECO green térkő burkolat készítés 505,9 m2 - Gyalogos, gépjármű 
terhelésű és taktilis térkőburkolat fektetése 1183,6 m2 - Kerti szegély, süllyesztett útszegély, kiemelt beton szegély építés 1842,1 fm - 
Épített fémszegély építése 50,0 fm - Aszfalt burkolat készítés 439,5 m2 - Murva burkolat kialakítása 64,0 m2 - Öntött gumi burkolat 
készítés 746,3 m2 - Fitness eszköz kihelyezése 5,0 db - Kutyafuttató eszköz kihelyezése 5,0 db - Fedett buszváró telepítése 1,0 db - 
Játszó eszköz kihelyezése 12,0 db - Információs és jelzőtábla áthelyezése / kihelyezése 5,0 db - Hulladékgyűjtő telepítése 16,0 db - 
Ivókút telepítése 3,0 db - Pad telepítése 21,0 db - Fák telepítése 36,0 db - Cserjék és évelők telepítése 1228,2 m2 - Gyep telepítése 
5060,0 m2 Elektromos munkák: - Fogyasztásmérő műanyag szekrény 3,0 db - Acélkandeláber 17 db - Főelosztó 2 db - Vandálbiztos 
kültéri csőkamera 1,0 db Automata öntözőrendszer: - Fúvóka 130 db - Rotoros öntözőfej 95 db 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/2.1 pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 
hónap)

15

M/2.2 pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 
hónap)

10

A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama ( 0-24 hónap) 5

Nem

Igen

240

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó környezetfejlesztése projekten belül a Kishegyi területet érintően az 
építési beruházás több helyszínen történik. A terület magját a jelenleg is működő futballpályák uralják. Ezekhez kapcsolódik néhány 
kiszolgáló épület, illetve egy leromlott állapotú burkolt felület. A kivitelezés során sor kerül gyalogos utak, belső feltáró úthálózat 
kialakítására, gyalogos híd létesítésére a Kövicses-patak fölött, új színpad környezetének kialakítására lelátó és kapcsolódó raktár és 
mosdó épületének felújítására. A kivitelezés magában foglalja a meglévő faállomány védelmét, veszélyessé vált fák kivágását, 
zöldfelület rendezését, növénytelepítést, kültéri bútorok elhelyezését, térvilágítási hálózat kialakítást. Főbb munkanemek a 
tájépítészeten belül: Bontási munkák, előkészítő munkák, építési munkák, berendezési tárgyak telepítése, növénytelepítési munkák. 
Építészeti munkák, akadálymentesítés, vízellátás, automata öntözőrendszer telepítése, villamos energiaellátás. Munkanemek szerinti 
főbb összesített mennyiségek: Tájépítészeti munkák - Beton ülőtámfal és lépcső építése 70,5 fm - Műanyag gyeprács fektetése 94,5 m2
- Műanyag szegély, süllyesztett beton útszegély, beton kertiszegély építés 683,0 fm - Gyalogos, gépjármű terhelésű és taktilis 
térkőburkolat fektetése 977,3 m2 - Gépjármű terhelésű szórtburkolat építése 222,0 m2 - Biciklitároló telepítése 7,0 db - 
Hulladékgyűjtő telepítése 13,0 db - Ivókút telepítése 1,0 db - Információs tábla 1,0 db - Pad telepítése 9,0 db - Fák telepítése 41,0 db - 
Cserjék és évelők telepítése 151,5 m2 - Gyep telepítése 4682,5 m2 Futókör építése - Öntött gumi burkolat készítés 200,0 m2 - Beton 
kerti szegélyépítés 401 fm Hídépítési munkák - Átvezetett út: Kishegyi Szabadidőpark felé vezető gyalogos járda - Áthidalt akadály: 
Kövicses-patak - Mederfenék szélessége: 8,00 m - Szabad nyílás: 14,00 m - Híd keresztmetszete: 0,06m (korlát) + 2,40m (járófelület) +
0,06m (korlát) - Alapozás: síkalap - Felszerkezet: I400 főtartók és az arra helyezett keresztirányú pallózás - Tervezési teherbírás: 5 kN/
m2 Elektromos munkák - Fogyasztásmérő műanyag szekrény 1,0 db - Főelosztó műanyag szekrény 6,0 db - Beltéri lámpatest 49,0 db - 
Profil lámpa 16 db - Transzformátor doboz műanyag szekrényben 6,0 db Automata öntözőrendszer - Fúvóka 55 db - Rotoros öntözőfej 
22 db A feladatok teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési 
dokumentum részét képező műszaki leírás, hatósági engedély, 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:

45220000-5

45112710-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Kishegyi szabadidőpark környezetének fejlesztéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 szempontra bemutatott szakember 
releváns szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban 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 információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 számú projekt

3060 Pásztó (hrsz.:2875, 2877/14, 2877/25, 2878, 2879/14, 2952/3, 2954, 2955,)

Igen

Igen

M/2.1 pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 

15
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45112720-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Városi strand környezetfejlesztéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

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 szempontra bemutatott szakember 
releváns szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban 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 információ

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 eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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:

hónap)

M/2.2 pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 
hónap)

10

A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama ( 0-24 hónap) 5

Nem

Igen

240

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 számú projekt
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-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a 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)

Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Pásztó környezetfejlesztése projekten belül az építéssel érintett területen egy 
komplex játék-és csúszdapark kerül kialakításra. A kivitelezés magában foglalja továbbá a meglévő faállomány védelmét, veszélyessé 
vált fák kivágását, zöldfelület rendezést, növénytelepítést, kültéri bútorok, játszóeszközök elhelyezését, térvilágítási hálózat 
kialakítását, illetve a parkoló felújítását. Főbb munkanemek a tájépítészeten belül: Bontási munkák, előkészítő munkák, építési 
munkák, berendezési tárgyak telepítése, növény-és öntözőrendszer telepítési munkák. Akadálymentesítés, vízellátás, automata 
öntözőrendszer telepítése, villamos energiaellátás. Munkanemek szerinti főbb összesített mennyiségek: Tájépítészeti munkák - Monolit
beton tömblépcső építése 33,0 fm - Öntött gumi burkolat készítés 494,0 m2 - Murva burkolat kialakítása 1625,0 m2 - Aszfaltburkolat 
kialakítása 50,0 m2 - Beton burkolat kialakítása 205,0 m2 - Süllyesztett, kiemelt beton útszegély, beton kertiszegély építés 870,6 fm - 
Gyalogos, gépjármű terhelésű és taktilis térkőburkolat fektetése 139,2 m2 - Játszóeszköz kihelyezése 11,0 db - Gumi félgömbök 48,0 
db - Hulladékgyűjtő telepítése 11,0 db - Ivókút telepítése 1,0 db - Információs tábla 1,0 db - Pad telepítése 15,0 db - Fák telepítése 20,0
db - Cserjék és évelők telepítése 492,0 m2 - Gyep telepítése 4032,5 m2 Elektromos munkák - Kisautomata, műanyag tokozott szekrény 
1,0 db - Acélkandeláber 11,0 db Automata öntözőrendszer - Rotoros öntözőfej 18 db Parkoló építés - Burkolat készítése 6 cm vtg beton 
útburkoló kőből 1727,73 m2 - Süllyesztett szegély építése 396,0 m - Folyóka készítése: előre gyártott folyókaelemekből 84,0 m - DN 80
akna építése 3,0 db A feladat 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.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU313 Nógrád

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233260-9

3060 Pásztó ( hrsz.: 2801/6)

Igen

Igen

M/2.1. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 
hónap)

15

M/2.2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 
hónap)

10

A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama ( 0-24 hónap) 5

Nem

Igen

240
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Valamennyi rész esetében irányadó: Az ajánlatban az ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő nem köteles dokumentumot csatolni, a nyilvántartásban való szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Valamennyi rész esetében irányadó: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet 
végző 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]:

A Kbt. 114. § (2) bek. és 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 a 
Kbt. 62. § (1) - (2) bek. szerinti 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. Felhívjuk a 
figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére, valamint a Kbt. 69. § (11/a) bekezdésében 
foglaltakra.

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)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik. 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 szempontra bemutatott szakember 
releváns szakmai többlettapasztalata tekintetében a 36 hónapban, a többlet jótállás időtartamát 24 hónapban 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 információ

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 eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 számú projekt
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M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (
60 hónapban) befejezett, (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az 1. részre: - legalább 4500 m2 területen zöldfelületek (gyep) és cserjék, 
évelők növénytelepítési kiviteli munkákra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, és - legalább 1200 m2 alapterületen 
megvalósított térkő-burkolat kivitelezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, és - legalább 300 m2 alapterületű 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően - az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, az 
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Ajánlattevő és 
adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó igazolásaikat a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint kötelesek - mind három részre 
azonos módon - benyújtani: Az értékelési szempontra jelölt szakember szakmai többlet tapasztalatát nyilatkozattal és a szakemberre 
vonatkozó igazolások benyújtásával már az ajánlatban igazolni kell. M.1./ Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést 
az ajánlattevő - részenként - 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 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); c) a 
teljesítés idejét – kezdő és befejező (sikeres átadás-átvételi eljárásban meghatározott teljesítés) időpontját ( min. év/hónap 
pontossággal megjelölve) - és helyét; d) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét; e) arra vonatkozó információt, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; f) 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 - részenként - 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 szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P.1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő 
beszámolója alapján az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több esetben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti 
esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából - (mind három 
részre azonosan: táj és/vagy kertépítészeti, gyalogos és/vagy gépjármű közlekedési út építése és/vagy felújítása) - származó nettó 
árbevétele az 1. rész tekintetében nem éri el a 130 millió Ft-ot, a 2. rész tekintetében nem éri el a 80 millió Ft-ot. 3. rész tekintetében 
nem éri el a 100 millió Ft-ot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdésében, a 67. § (3) bekezdésében, 
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlattevőnek és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően - az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására mind három részre egyaránt az ajánlatban - első körben - 
csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A tárgyi eljárásban az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásaikat a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint 
kötelesek benyújtani: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó 
három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a 
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
benyújtása nem szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

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.
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Igen

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet és projekttársaság létrehozását.

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

Valamennyi részre azonos módon: A szerződés finanszírozása a TOP-2-1.2.-15-NG1-2016-00006 számú pályázatból az elszámolható 
költség mértékéig – utófinanszírozással – történik. Támogatási intenzitása: 100% Előleg: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdés 
alapján a nettó vállalkozási díj 30 %-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 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 teljes nettó ellenszolgáltatás 0,4 %-a 
mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér max. mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-a lehet. Meghiúsulási
kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Jótállási kötelezettség: A kötelező jótállás 12 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. A jólteljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A részletes 
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlat részeként az 
ajánlattevőknek EKR rendszeren keresztül nyilatkoznia kell.

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

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

sportpálya kivitelezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 2.részre: - legalább 3500 m2 területen zöldfelületek (
gyep) és cserjék, évelők növénytelepítési kiviteli munkákra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, és - legalább 700 m2 
alapterületen megvalósított térkő-burkolat kivitelezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, és - legalább 1 db min. 
10 m szabadnyílású és min. 2,4 m széles járófelületű gyalogos vagy közúti híd kivitelezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített 
referenciával. 3.részre: - legalább 3000 m2 területen zöldfelületek (gyep) és cserjék, évelők növénytelepítési kiviteli munkákra 
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, és - legalább 1200 m2 alapterületen megvalósított térkő-burkolatú út/járda/
parkoló kivitelezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, és Az előírt referencia mennyiség - részenként azonos 
módon – több szerződésből is teljesíthető. M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a szerződés teljesítéséhez - mind három részre azonos 
módon - nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: M/2.1. legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik 
kertészmérnöki vagy tájépítőmérnöki - vagy azzal egyenértékű - felsőfokú végzettséggel és legalább két éves - táj és/vagy 
kertépítészeti kivitelezésben eltöltött – szakmai gyakorlattal. Szakmai gyakorlat alatt Ajánlatkérő a táj és/vagy kertépítészeti 
kivitelezési munkák helyszíni irányítását közvetlenül végző felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői és/vagy művezetői 
munkakörökben szerzett gyakorlatot fogadja el. M/2.2. legalább 1 (egy) fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII .11.) 
Korm. rend. 1. sz. mell. IV. Felelős műszaki vezetés, 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. Egyenértékű végzettség is elfogadott a közbeszerzési dokumentumban rögzítettek szerint. Egy 
szakemberrel mind két alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés is igazolható.

Nem

Nem

Nem

Igen
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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 vagy részvételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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

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

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

Nyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

HU

60
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IgenAjánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

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

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

IgenAjánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ

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

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemAjánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba 
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

IgenAjánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az 
ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat.

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

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)

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

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

A Kbt.75. § (5) bekezdése szerint ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén az ajánlatkérőnek nem áll 
érdekében a szerződések megkötése. Indoklás: a támogatási okirat egységként kezeli a tervezett fejlesztést.

Mindhárom rész tekintetében: Ajánlati ár: fordított arányosítás; Szakemberek többlet szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás; 
Többlet jótállás: egyenes arányosítás,
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, a megvalósítás helyszínei szabadon megtekinthetőek. 2. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben 
foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. 3. Az 
ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. 4. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) 
bekezdésében foglaltakat. 5. Az ajánlatnak -részenként - a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az ajánlatkérő által 
előkészített űrlap kitöltésével kell benyújtani. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat. 6. Az 
ajánlatnak - részenként - 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 összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjesztenie) az útmutatóban előírtak szerint. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát a közbeszerzési 
dokumentumban 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
. 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. 14. Az ajánlatkérő az eljárás során 
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 15. A Kbt. 135. § (12) bek.alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
szerződés hatálybalépésének feltétele a projekt megvalósítására vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító összeg 
támogatási szerződésből való rendelkezésre állása, vagy a szükséges támogatási forrás kiegészítést - 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet 
alapján - tartalmazó Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépése. 16. 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: P1; M.1; M.2; és a Kbt. 
65.§ (1) bek. c) pont. 17. 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. 18. Az eljárásban 
közreműködő FAKSZ neve: Márkus Pál (Lsz.:00385)

VI.3.12) További információk:

IgenAjánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – 
az ajánlatok értékelését követően végzi el.

értékelését követően végzi el.
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Útmutató  
az ajánlatok elkészítésével, benyújtásával és 

értékelésével kapcsolatban 
 

1. Általános információk 

1.1. A tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai és végrehajtási rendeletei szerint kerül sor. 
Az eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra. A tárgyi eljárás 
során az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bek. b.) pontja szerint a Kbt. Második Részében 
meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel.  
Az ajánlatkérő a Kbt. 113. § (5) bek. d.) pontjában biztosított lehetőséggel élve az eljárást 
hirdetmény közzététele útján indította meg.  
 
1.2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. §-a alapján   az 
ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-
ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az 
elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történik. Ennek megfelelően a 
tárgyi eljárás során a gazdasági szereplők nyilatkozataikat, kérdéseiket, kérelmeiket, 
ajánlatukat más módon nem nyújthatják be. 

Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 424/2017. 
(XII.19.) Korm. rendelet) releváns rendelkezéseire.  

1.3. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok 
kiadásával ajánlatkérőnek nem célja az ajánlati felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb 
jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési 
dokumentumok kizárólag az ajánlati felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
értelmezendők. 
1.4. Az ajánlatkérő az összeférhetetlenséggel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét a 
Kbt. 25. §-ában foglaltakra. 

1.5. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
valamennyi határidőt érintően a közép-európai idő az irányadó. 

1.6. Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt 
nemzeti elbánást. 

1.7. A tárgyi eljárás során – a Kbt. 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – minden érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet.  
 



1.8. Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, különösen, de nem 
kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben rögzített előírásokat. 
1.9. A Közbeszerzési dokumentum – az érvényes ajánlattétel megkönnyítése érdekében – 
elektronikus űrlapokat és elektronikus nyilatkozatmintákat tartalmaz. 
Az eljárásban biztosított elektronikus űrlapok kitöltése és benyújtása kötelező. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az 
általa az eljárásban biztosított nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az 
ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a nyilatkozatminták helyességét minden 
esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja 
ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok 
tartalmi és formai megfelelősége érdekében. Az iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de 
az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja 
Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, 
körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.  
 
1.10. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez a szükséges dokumentumokat 
és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges 
tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. Az ajánlattevő kockázata, ha ajánlatát nem 
megfelelő formátumban, hibásan vagy hiányosan nyújtja be, és az nem felel meg a 
jogszabályban, valamint az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban – 
amennyiben releváns, úgy a kiegészítő tájékoztatásban – foglalt előírásoknak, ill. ezeket 
hiánypótlás keretén belül nem rendezi. 
 
1.11. Az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, a becsatolt igazolások és egyéb 
dokumentumok valódiságáért az ajánlattevő felel. 
 
1.12. A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk 
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 
 
1.13. A szerződéstervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni. 
 
2. A benyújtandó dokumentumok informatikai jellemzőire, formai követelményeire, 
illetve a kizáró okok igazolására vonatkozó előírások 
 
2.1. A benyújtandó dokumentumok informatikai jellemzői, formai követelmények:  
 
Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani a Kbt. 40-41/A §-ában foglaltakkal összhangban. 
Űrlap használata esetén külön aláírás nem történik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot 
vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának 
kell tekinteni.  
Az EKR-ben csatolt formában benyújtandó dokumentumokra vonatkozó követelmények: .pdf 
formátum, továbbá szerkeszthető fájlformátum előírása esetén a rendszerbe feltöltött mintával 
megegyező formátum.  
Az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatokat, továbbá azon dokumentumokat, ahol az 
ajánlatkérő által csatolt nyilatkozatmintákon, egyéb dokumentumokon cégszerű aláírás helye is 
szerepel, az ajánlattételi felhívás V.2) További információk 7. pontja figyelembe vételével kell 
cégszerűen aláírni, és az aláírt dokumentumot kell pdf. formátumban csatolni.  



Ajánlatkérő olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 
alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani (Kbt. 47. § (2a) bek.). 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, arra hogy az informatikai követelményektől a 
részvételre jelentkezők/ajánlattevők csak és kizárólag saját felelősségükre térhetnek el.  
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a fent 
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő 
- ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy 
kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek.  
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni.  
Amennyiben az EKR-ben csatolt dokumentum eleget tesz a fent meghatározott, dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, 
illetve nem jeleníthető meg, a gazdasági szereplőt fel kell hívni a dokumentum 
olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver, és verziószámának 
megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem 
rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe 
venni az ajánlat olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata 
alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell 
kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.  

2.2. A kizáró okok igazolására vonatkozó egyéb előírások 
A felhívásban előírt kizáró okok igazolása kapcsán az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti, illetve a kizáró okokról szóló - elektronikus 
űrlapon kitöltött - nyilatkozatokat az ajánlati felhívás III.1.1. pontjában előírt kizáró okokra 
tekintettel kell benyújtani. Ezen előírásnak megfelelően, mind az ajánlattevő, mind pedig az 
alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés foglaltak szerinti kizáró okok 
hatálya alá nem tartozás tekintetében kell nyilatkozni az elektronikus űrlapokon. 
 
3. Kiegészítő tájékoztatás 
3.1. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő – aki a jelen közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében a Kbt. 56. §-a alapján kiegészítő 
tájékoztatást kérhet. 
 
3.2. A kiegészítő tájékoztatás kizárólag EKR-ben kérhető az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően ésszerű időben. 
 
3.3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben - az EKR-ben - adja meg 
a válaszokat a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján.  
 



3.4. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő megadott kiegészítő 
tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részeivé válnak. Az ajánlattevők kötelesek 
ajánlatukat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. 
 

4. Helyszíni bejárás:  

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy helyszíni bejárást nem tart. A teljesítés 
helyszínei szabadon megtekinthetőek.  
 
5. Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum módosítása, az ajánlattételi 
felhívás visszavonása 

5.1. Az ajánlati felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeket 
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja. 

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 114. § (4a) bekezdésében foglaltak az 
irányadók.  

5.2. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidőig vonhatja vissza. 
 
6. Közös ajánlattétel 
6.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt 
feltételeknek, így különösen: 

a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; 

b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; 

c) rendelkezni kell a feladatmegosztás kérdéseiről, 

d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 
 
6.2. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 

- a közös ajánlattevők nevét, székhelyét, adószámát; 
- a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a meghatalmazásnak ki kell 

terjednie arra is, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők 
képviseletében eljárhat.  

- a szerződés teljesítése során a feladatmegosztást; 
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös 

ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés 
megtörténhet, a számlázás rendjét; 

- valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 



- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

6.3. Felhívjuk a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél 
különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – 
valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a 
kizáró okok, és egyéb igazolások csatolásakor. 
 
7. Részajánlattétel 

 
7.1. Az ajánlatkérő az eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt. Az ajánlattevők 
szabadon dönthetnek arról, hogy egy, kettő vagy mindhárom részre egyaránt tesznek-e 
ajánlatot. A részek tartalmi meghatározását, a szerződésben foglalt feladatok részletezését az 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) is pontosan tartalmazza.  
 
7.2. Az értékelésnél ajánlatkérő az ajánlatokat részenként vizsgálja és értékeli. Semmilyen 
előnnyel, ill. hátránnyal nem jár az értékelésnél, hogy az ajánlattevő hány részre tett ajánlatot. 
 
 
8. Az ajánlatot alkotó dokumentumok 
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az 
ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat 
kell csatolni: 

Sor-
szám MELLÉKLETEK 

1.  Tartalomjegyzék  

2.  Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint (elektronikus űrlap) 

3.  A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő Ajánlati nyilatkozat 
(elektronikus űrlap) 

4.  Egyszerű nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontja vonatkozásában 
(elektronikus űrlap) 

5.  Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozók és a kapacitást biztosító 
szervezetekre vonatkozóan a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (elektronikus űrlap) 

6.  Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevő(k)re vonatkozóan 
(elektronikus űrlap) 

7.  

Az ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárásról. (elektronikus űrlap) 
A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

8.  
Nyilatkozat szerződésben megkövetelt biztosíték (jólteljesítési biztosíték) határidőre 
történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján. (elektronikus 
űrlap) 



9.  

Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint az alkalmasság igazolásában résztvevő 
személyekről/szervezetekről és azok alkalmassági követelményeknek való 
megfeleléséről (elektronikus űrlap) 
A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban 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 (adott esetben)  

10.  Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (elektronikus 
űrlap) 

11.  Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan (elektronikus űrlap) 

Egyéb dokumentumok 

12.  
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által kötött 
megállapodást a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban előírt minimális 
tartalommal. 

13.  

Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége 
érdekében az ajánlat részeként benyújtott bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási 
mintáit vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát 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. 
Egyéni vállalkozó ajánlattevőnek a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot kell csatolni, amelyben az egyéni vállalkozó feltünteti a nyilvántartási 
számát és az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely 
olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre 
való jogosultság igazolására 

14.  Ajánlattevő nyilatkozata a felhívásban előírt felelősségbiztosítás rendelkezésre állása 
tárgyában. (elektronikus űrlap) 

15.  

Teljesítésben bevonni kívánt szakemberrel kapcsolatos – az értékelésre kerülő rész-
szempont tekintetében releváns – dokumentumok (részenként): 
- Ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésében bevonni kívánt, a felhívás 

III.1.3.) M.2/1 és M.2/2 pontjaiban meghatározott alkalmasság tekintetében 
bemutatott szakemberek alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai 
többlettapasztalata vonatkozásában (nyilatkozatminta) 

- A szakemberek önéletrajza és nyilatkozata rendelkezésre állásról 
(nyilatkozatminta) 

 

16.  
Szakmai ajánlat: 
A tételes árazott költségvetés a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint 

17.  Műszaki egyenértékűség igazolásának dokumentumai – amennyiben releváns. 

18.  Üzleti titkot tartalmazó iratok (EKR-ben elkülönítve) – amennyiben releváns 



19.  Üzleti titok indokolása – amennyiben releváns 

20.  Fordításról szóló nyilatkozat (elektronikus űrlap) 

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok 
formanyomtatványai és egyéb igazolások 

21.  

A felhívás III.1.2.) P.1. pontjában meghatározott alkalmasság tekintetében az utolsó 
három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójából az eredménykimutatás csatolása (ha a gazdasági szereplő letelepedése 
szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén 
csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA 
nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.  

22.  
A felhívás III.1.3.) M.1. pontjában meghatározott alkalmasság tekintetében referencia 
igazolás részenként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint az elmúlt 5 év releváns teljesítéseiről. 

23.  Az eljárást megindító felhívásban részenként előírt alkalmassági előírások vonatkozásában 
bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat (elektronikus űrlap) 

24.  
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban részeként előírt alkalmassági előírások 
vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (elektronikus űrlap) és 
iskolai végzettségét igazoló okiratok (bizonyítványok, diploma). 

 
9. Szakmai ajánlat 
Tételes árazott költségvetés: A szakmai ajánlat részeként az Ajánlattevőnek ajánlatához az 
ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés 
formájában, xls. és pdf. formátumban csatolnia. Az árazatlan költségvetések szerkezetén és az 
egyes tételeken változtatni – az egyenértékű megajánláson túl - nem lehet, a tételsorokat 
bővíteni vagy törölni alapesetben tilos. E körben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét 
a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra. 
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) 46. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része meghatározott gyártmányú 
vagy eredetű típusú dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, ill. tevékenységre való 
hivatkozást tartalmaz, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történtek, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell, és az 
ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a közbeszerzési műszaki leírás szerint. 
Amennyiben ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
alapján a kiviteli tervekben, a költségvetésben meghatározott gyártmánytól, típustól eltérő, 
azonban azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához ezen termékek 
listáját a költségvetés vonatkozó tételének egyértelmű meghatározásával külön nyilatkozatban, 
az egyenértékűséget igazoló dokumentummal, illetve dokumentumokkal (pl. termékleírás, 
műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat) együtt csatolni. 
Ajánlatkérő az egyenértékűségre, ill. annak igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. 
§ (4)-(6) bekezdésit tekinti irányadónak. 



 
 
10. Az ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. 

Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a 
vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára 
vonatkozóan. 
Az ajánlati árat egyösszegű átalányárként nettó összegben kell a felolvasó lapon megadni. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazon költségeket, amelyek a vállalkozási szerződés 
teljesítése során akár az ajánlatkérő által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi 
kötelezettséggel (pld. illetékek, vám, stb.) összefüggésben felmerülnek. 
Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, az ajánlattevő semmilyen formában és 
hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. Az ajánlatkérő a változó árat 
tartalmazó ajánlatot érvényteleníti. 
Az ajánlati ár mellett az ajánlatkérő semmilyen egyéb kapcsolódó szolgáltatást, kedvezményt 
nem vesz figyelembe az értékelésnél. 
 
11. Üzleti titkot tartalmazó iratokra vonatkozó előírás: 
A Kbt. 44. § (1) értelmében az Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban 
valamint a 72. § szerinti indokolásban - az EKR-ben erre kifejezetten biztosított funkció 
alkalmazásával - üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló 
2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az 
Ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. 
 
12. Az ajánlatok benyújtása 
12.1. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 
beérkeznie. 
12.2. Az ajánlatok beérkezésének időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő 
részére.  
 
13. Az ajánlat módosítása 
13.1. Az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell 
vonni. Módosított (új) ajánlatát csak ezt követően teheti meg. 
 
13.2. Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő időpontjától kötve van. 
 
 
14. Ajánlatok bontása 
14.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát 
követően, kettő órával később kezdi meg.  



 
14.2. Az ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az 
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.  
 
14.3. A Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal 
az EKR-ben – azzal a tartalommal, ahogyan az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére 
elérhetővé teszi.  
 
14.4. Az ajánlatkérő az EKR által generált jegyzőkönyvben feltűntetheti a fedezet összegét, 
amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR- ben rögzítette. 
 
15. Az ajánlatok átvizsgálása és elbírálása 
A benyújtott ajánlatokat a felbontásukat követően az ajánlatkérők által megbízott - legalább 
három tagú (közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel 
rendelkező) Bírálóbizottság ellenőrzi és bírálja el. 
Az ajánlatkérő – az ajánlati felhívás VI.3.11) pontjával megegyezően – alkalmazza a Kbt. 81. 
§ (5) bekezdésében foglaltakat. 
Ennek megfelelően az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
Az alkalmazott rezsimre tekintettel kérjük az egységes európai közbeszerzési dokumentumra 
vonatkozó előírást a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint értelmezni. 
 
16. Az ajánlatok értékelése, a nyertes ajánlattevő kiválasztása 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 
76. (2) bekezdés c) pont] bírálja el.  
 
16.1. Bírálati szempontok és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak: 
 

Szempont Súlyszám 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 70 

2. M.2/1. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott  
szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai  
többlettapasztalata (0-36 hónap) 15 

3. M.2/2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott  
szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai  
többlettapasztalata (0-36 hónap) 10 

 
3. A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap)   5 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa 0-100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az az Ajánlat 
rendelkezik a legjobb ár-érték aránnyal, amelynek az összpontszáma a legmagasabb. 
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 0-100 ponthatárok közötti pontszámot: 
 



 
1. szempont: Ajánlati ár 
A közbeszerzési eljárásban megküldött ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumban pontosan meghatározott, a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatosan 
felmerülő valamennyi költséget, díjat és hasznot magába foglaló, HUF-ban megadott fix nettó 
ár. 
Az ajánlati ár tekintetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális 
pontszámot, a további megajánlott érték a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” kiadott útmutatójának 
(KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. sz.melléklet A.1.aa.) pontja szerinti fordított 
arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra. Ajánlatkérő a pontozás során egy 
tizedesjegyig számol. 
Az egyösszegű ajánlati ár esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik. 

P = Alegjobb/ Avizsgált x (Pmax –Pmin) + Pmin 

 
2. szempont: M.2./1 és M2/2 pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott 
szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlet tapasztalatai (0-
36 hónap) 
 
Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési beruházás 
megvalósítása során érvényre jusson a minőségi munkavégzés. Ajánlatkérő értéknek, a 
minőség irányába tett vállalásnak tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember bevonását a kivitelezés irányításába, mellyel az elvégezni kívánt munkák szakmai 
minősége, szakmai színvonala emelhető. 
Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell nevezni és be kell mutatni a teljesítésbe bevonni kívánt 
– az építési feladat tárgyából következően – az ajánlati felhívás III.1.3). M.2./1 és M2/2 
pontjában meghatározott, alkalmasság tekintetében megnevezett szakembert. 
Az iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata is csatolandó. 
A szakmai tapasztalat, ezen belül a szakmai többlettapasztalat igazolására csatolandó a 
szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. 
 
Ajánlatkérő – az M.2./1 pont tekintetében - táj és/vagy kertépítészeti kivitelezésben szakmai 
többlet tapasztalatnak ismer el minden olyan gyakorlati időt, amikor az előírt alkalmasság 
tekintetében bemutatott szakember terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakítása (a belső út 
és burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési kivitelezési munkákban 
valamely munkahelyi irányító és/vagy vezető – művezető, építésvezető, felelős műszaki vezető 
– tevékenységet látott el. 
 
A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év, hó részletezettséggel kell megadni.  
 
Ajánlatkérő - az M.2./2 pont tekintetében közlekedési szakterületen (MV-KÉ) szakmai 
többlet tapasztalatnak ismer el minden olyan gyakorlati időt, amikor az előírt alkalmasság 
tekintetében bemutatott szakember közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy 
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények: 



a.) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat, 
b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó, 
c) repülőtér, kikötő, 
d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, 
támfal stb.) 
e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi 
létesítményei és vízelvezetése a befogadóig  

építési - szerelési munkákban valamely munkahelyi irányító és/vagy vezető – művezető, 
építésvezető, felelős műszaki vezető – tevékenységet látott el. 

Továbbá: 

Ajánlatkérő a közlekedési rész-szakterületen (MV-KÉ-R) szakmai többlet tapasztalatnak ismer 
el minden olyan gyakorlati időt, amikor az előírt alkalmasság tekintetében bemutatott 
szakember közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan 
kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények: 

a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével, 
b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal 3 m magasságig, c) 
vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig, 
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban a hatósági 
engedély nélkül létesíthető műtárgyak, 
e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési korlátozás 
nélkül. 

építési - szerelési munkákban valamely munkahelyi irányító és/vagy vezető – művezető, 
építésvezető, felelős műszaki vezető – tevékenységet látott el.  

A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év, hó részletezettséggel kell megadni. Külön 
fel kell sorolni a – szintén év, hó részletezettséggel – az értékelésre kerülő szakemberek szakmai 
tapasztalatának tekintetében a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények  
között előírt névjegyzékbe vételhez szükséges és az alkalmassági követelményként előírt 
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatot. 

Amennyiben a megnevezett szakember már szerepel a Magyar Mérnöki Kamara/Magyar 
Építész Kamara tervező-szakértő névjegyzékében az alkalmasság tekintetében releváns felelős 
műszaki vezetői rész-szakterületen, úgy annak tényének feltüntetése és a jogosultság 
megszerzésének időpontja helyettesíti a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
tapasztalat részletezését. 
 
A szakmai önéletrajzban a minőségi szempontra vonatkozó megajánlás alátámasztására 
vonatkozó ”Többlet szakmai tapasztalat hónapokban” megnevezésű oszlopába már a 
párhuzamosság kizárása melletti hónapokat kell feltüntetni.  
A bemutatott szakembereknek nyilatkozni kell arról, hogy tudomása van arról, hogy ajánlattevő 
megnevezte az ajánlatában és az ajánlattevő nyertessége esetén ajánlattevő rendelkezésére áll, 
továbbá szakterületének megfelelő helyszíni irányítóként (projektvezető, felelős műszaki 
vezető, építésvezető, művezető) részt vesz a szerződés teljesítésében. 



Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a szerződés teljesítésében bevonni kívánt, a minőségi 
szempontra megajánlott szakember szakmai többlet tapasztalata vonatkozásában. 

A szakmai ajánlatban az ajánlattevő maximum 1-1 szakembert mutathat be az egyes értékelési 
rész-szemponthoz. (Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban több szakembert mutat be egy 
értékelési rész-szemponthoz, ajánlatában meg kell jelölnie, hogy az ajánlatkérő melyik 
szakembert vegye figyelembe az értékelésnél.) 
 
A Kbt. 76. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a megajánlott, a jelen beszerzés tárgya szerint 
releváns szakember szakmai többlettapasztalatát értékeli az ajánlatkérő. 
Az ajánlatkérő a felolvasó lapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú többlet szakmai 
tapasztalatot a bemutatott szakember által aláírt - a jelen pontban rögzített tartalmú - szakmai 
önéletrajz alapján ellenőrzi. 
 
Az időben párhuzamos munkák során szerzett szakmai többlet tapasztalat csak egyszer vehető 
figyelembe.  
Ajánlatkérő a szakmai többlettapasztalat ellenőrzése során a kezdő (munkaterület átadás) és a 
befejező (átadás-átvétel) hónapot egyaránt számításba veszi, de a garanciális időszak és a 
felhívás megküldésének hónapja nem vehető számításba. 
Az értékelés keretében bemutatott szakemberek vonatkozásában ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltakra. 
Az ajánlattevő által bemutatott szakemberek szakmai többlettapasztalata tekintetében a 
legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott 
értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról” kiadott útmutatójának (KÉ. 2019.évi 227. szám; 2019. 
november 26.) 1. sz.melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek 
meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek kiszámításra. Amennyiben az 
ajánlatban vállalt szakmai többlet tapasztalat időtartama eléri vagy meghaladja a 36 hónapot, 
úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 36 hónap kerül 
behelyettesítésre. 
 
A pontszámítás az alább megadott képlettel történik. 

P = Avizsgált/ Alegjobb x (Pmax –Pmin) + Pmin 

 
3. szempont: A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24 
hónap) 
 
A többlet jótállás időtartama az előírt kötelező 12 hónapos jótállás feletti - az ajánlattevő által 
szabadon vállalt - többlet jótállás időtartam. A Felolvasó lapon a szerződésben foglalt 
valamennyi munkára vállalt teljeskörű, a 12 hónapos kötelező jótállási időt meghaladó többlet 
jótállási időt kell feltüntetni egész hónapokban megadva. 
A többlet jótállás időtartama tekintetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a 
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” kiadott 
útmutatójának (KÉ. 2019.évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. sz.melléklet A.1.ab) pontja 
szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra. A pontszámok egy 
tizedesjegyig kerülnek kiszámításra. Amennyiben az ajánlatban vállalt teljes körű – többlet 



jótállási időtartam eléri vagy meghaladja a 24 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb 
és az Avizsgált érték helyére egyaránt 24 hónap kerül behelyettesítésre. Amennyiben az 
ajánlatban a vállalt többlet jótállás időtartama nulla hónap, úgy az ajánlat erre a szempontra „0” 
pontszámot kap.  
 

A jótállás időtartama esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik. 
 

P = Avizsgált/ Alegjobb x (Pmax –Pmin) + Pmin 

Az így kapott – minden egyes részszempont esetében egy tizedes jegy pontossággal kiszámolt 
- pontszámokat kell megszorozni a megadott releváns súlyszámokkal, végül a szorzatokat össze 
kell adni. 
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerinti legjobb ár-érték 
arányú (legmagasabb pontszámot kapott) ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be 
77.§ (4) bekezdés] 
 
17. A szerződéskötés 
17.1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében 
rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérők a szerződéseket az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § 
(5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg 
az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, 
az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított 
összegezés – megküldése napját követő 10 napos időtartam lejártáig. 
17.2. A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével 
(közös nyertes ajánlattevőkkel), vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg, ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
17.3. A jelen eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek - az ajánlati felhívás VI.3.) 12 További 
információk 10. pontjában előírt - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú, az 1. 
részre 180 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény, a 2. részre 110 millió Ft/év és 25 millió 
Ft/év, a 3. részre 140 millió Ft/év és 35 millió Ft/káresemény értékhatárig vagyon- és 
felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie).  
 
A vagyon- és felelősségbiztosítás hatályát az átadást követő jótállási időszak végéig fenn kell 
tartani. 
A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt legkésőbb a szerződéskötés időpontjában be 
kell mutatni a nyertes ajánlattevő(k)nek, ennek hiányát Ajánlatkérő a szerződéstől való 
visszalépésnek tekinti.  
A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum 
részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 
17.4. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a 
Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

18. A szerződés teljesítése 
18.1 Az ajánlattevő a Kbt. 138. §-a alapján felhívja a figyelmet, hogy a szerződést a 
közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot 



tevőknek kell teljesítenie. A teljesítésben kizárólag a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő alvállalkozók vehetnek részt. 
18.2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. (Kbt. 138. § (3) bekezdés) 

19. A Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás 
A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 
kaphat: 
Pénzügyminisztérium (munkabiztonság) 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4. 
Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 
A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya 
Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISZ) működtet: 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 
E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai 
(elérhetőségeik megtalálhatóak a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az 
„Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és 
tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az 
érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 
teljesítésében. 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 
Tel.: 06-1- 477-5700 
Fax: 06-1- 477-5800 
Honlap: www.munka.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
1051 Budapest, Arany János utca 6-8. 
honlap: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
Központi telefonszám: 06-1-795-1100 
Fax: 06-1-795-0012 
Email: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  

http://www.ommf.gov.hu/index.php
http://www.munka.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu


 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (bányászati munkavédelem) 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 
E-mail cím: hivatal@mbfh.hu 
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok 
elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az 
Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok”menüpont alatt. 
 
Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
Telefonszám: 32/795-183; 32/795-188 
Email: zoldhatosag@nograd.gov.hu 
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/jarasok 

20. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem 
igényelhető. 

mailto:zoldhatosag@nograd.gov.hu
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