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Kivitelezési szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztésére,
gyógyászati és új élményelemekkel történő bővítésére

Közbeszerzési Értesítő száma: None/None
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.05.27.
Iktatószám: 5781/2016
CPV Kód: 45212100-7
Ajánlatkérő: Mezőkövesdi VG Zrt
Teljesítés helye: 3400 Mezőkövesd, Napfürdő út 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2016.06.09.

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlatkérő típusa:
Köztulajdonban álló gazdasági társaság (Kbt. 5. § (1)
bekezdés e) pont szerinti szervezet

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: városgazdálkodás, -üzemeltetés

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Ajánlati/részvételi felhívás

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: Mezőkövesdi VG Zrt

Nemzeti azonosítószám: AK19492

Postai cím: Dózsa György út 2

Város: Mezőkövesd

NUTS-kód: HU311

Postai irányítószám: 3400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy:

Telefon: 0649/505-142

E-mail: gazdasagi@mezokovesdi-vgrt.hu

Fax: 0649/505-141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL): www.mezokovesdi-vgzrt.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: http://www.mezokovesdi-vgzrt.hu/kozbeszerzes/ (URL)

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

 a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: EUnitas Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Báthory utca 4. 1./2a.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Fekete Gyula

Telefon: +36 1 3010837

E-mail: info@eunitas.hu

Fax: +36 1 3010836

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikus úton: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: EUnitas Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Báthory utca 4. 1./2a.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU
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Kapcsolattartó személy: Fekete Gyula

Telefon: +36 1 3010837

E-mail: info@eutnitas.hu

Fax: +36 1 3010836

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

x Egyéb: Köztulajdonban álló gazdasági társaság (Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti szervezet

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

x Egyéb tevékenység: városgazdálkodás, -üzemeltetés

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Kivitelezési szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztésére, gyógyászati és új
élményelemekkel történő bővítésére

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Kivitelezési szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztésére, gyógyászati és új élményelemekkel
történő bővítésére
Ajánlatkérő a munkákra megkötött szerződést az eredeti kivitelezővel 2016. 02. 08-án felmondta.
Az eredeti szerződés szerinti építőmesteri és szakági kivitelezési munkálatok (erős és
gyengeáramú elektromos szerelés, épület- és vízgépészet, nyílászárók, stb.) csak részben
készültek el.
Jelen eljárás az el nem végzett, illetőleg hibásan teljesített munkák kivitelezésére irányul.

II.1.5)

Becsült érték: Pénznem:

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

II.1.6) Részekre bontás

 Részajánlat tételére lehetőség van.

Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

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

x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő
ajánlattételt, mivel a beszerzés tárgya a jellegét tekintve és a hatékony és felelős gazdálkodás elvét
szem előtt tartva nem bontható részekre.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

 

II.2.1) Elnevezés: Kivitelezési szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztésére, gyógyászati és új
élményelemekkel történő bővítésére



5

Rész száma:

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

Fő tárgy: 45315100-9
További tárgyak: 45223000-6

45262650-2
45420000-7
45212212-5
45112711-2
45223300-9
45122000-8
45200000-9
45233250-6
45237000-7
45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3400 Mezőkövesd, Napfürdő út 2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kivitelezési szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztésére, gyógyászati és új 
élményelemekkel történő bővítésére 
Tejes mennyiség: 
Ajánlatkérő a munkákra megkötött szerződést az eredeti kivitelezővel 2016. 02. 08-án 
felmondta. 
Az eredeti szerződés szerinti építőmesteri és szakági kivitelezési munkálatok (erős és 
gyengeáramú elektromos szerelés, épület- és vízgépészet, nyílászárók, stb.) csak részben 
készültek el. 
Jelen eljárás az el nem végzett, illetőleg hibásan teljesített munkák kivitelezésére irányul. 
I. FEDETT FÜRDŐ ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE 
Uszoda épület felújítása 
Kiszolgáló helyiségek építési munkái 75 m2 
Külső nyílászárók cseréje 256 m2 
Galéria készítése 148 m2 
Medencecsarnok fűtés 814 m2 
Medencecsarnok szellőző csatornák 129 m 
Medencecsarnok elektromos munkái 1365 m2 
Új fedett élményfürdő építése 
Ragasztott fa tartószerkezetű tető építése 977 m2 
Élményfürdő földszint szakipari munkái 977 m2 
Galéria szakipari munkái 45 m2 
Élményfürdő pinceszint szakipari munkái 581 m2 
Medence burkolása 1035 m2 
II. C ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE 
Javító- és befejező munkák: hibásan teljesített burkolási, festési, épületgépészeti, 
épületvillamossági munkák javítása, a felső szintre és a tetőre vezető lépcsőre és a 
térburkolásra vonatkozó munkák befejezése
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III. ÚJ BEJÁRAT LÉTESÍTÉSE 
Kapu készítése 2 db 
IV. KÜLSŐ TEREK FEJLESZTÉSE 
Strandfoci pálya kialakítása 775 m2 
Strandröplabda pálya kialakítása 180 m2 
Játszótér kialakítása 500 m2 
Szabadtéri színpad javító munkái 1 : színpad járófelületére felszerelt padlóburkolat
átvizsgálása, javítása, lazúrozása, elektromos kapcsolószekrény áthelyezése, paraván
acélszerkezet kiegészítése 
Külső kerítés befejező munkái 504 m 
Belső kerítés rekonstrukció 272 m 
Új térburkolatok építése 946 m2 
Füvesítés 18500 m2 
Növénytelepítés 5539 db 
Öntöző rendszer kialakítása 19931 m2 
Szökőkutak építése 2 egység 
2/A kút rekonstrukció befejező munkái 1 egység 
A mennyiségek a műszaki dokumentációban részletezve.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér [nettó ajánlati ár (szerződés szerinti, áfa nélküli
ellenszolgáltatás) minimum 0,1 %a/késedelmes nap, maximum nettó ajánlati ár 1
%a/késedelmes nap] 5
2 Előteljesítés mértéke (befejezési határidőhöz képest naptári napban számolva, minimálisan
0, maximálisan 30 nap) 5
3 Projektterv minősége 20
4 Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 20

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

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

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

Időtartam hónapban: 6 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ

Azon gazdasági szereplő tekinthető érdeklődő gazdasági szereplőnek, mely a felhívásban
megadott honlapról a dokumentációt letöltötte, és az abban található igénylőlapot a jelen
felhívás I.3. pontjában megadott e-mail címre visszaküldte.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a
http://www.mezokovesdi-vgzrt.hu/kozbeszerzes/ honlapon korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők
részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus
úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap
kitöltésével és ajánlatkérő részére - a +36-1-301-08-36 telefax számra vagy az
info@eunitas.hu e-címre - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell, továbbá az
ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére
visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát. A regisztrációs lap elektronikus úton
történő megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó. Erre tekintettel ajánlatkérő felhívja az
érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy elektronikus úton az érdeklődés jelzésére
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása
alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus
dokumentumba foglalt forma megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő). A faxon,
vagy postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott. Az
eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek
szerinti visszaigazolása. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs
lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az
ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő
gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő
felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről
szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő
honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

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

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74.
§ (1) bekezdés b) pont].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjai szerinti kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére nem kerül kizárásra az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Közbeszerzési
Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt.
188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az
ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok [Kbt. 62. § 
(1)-(2) bekezdés és 63. § (1) bekezdés c) pont] hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] 
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés] 
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt - Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés és a 
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont szerinti - kizáró okok. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdés] 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat 
csatolása szükséges. 
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § 
(1)-(2) bekezdés] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 14. §-ában foglaltakra. 
Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás feladásnál
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nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában
előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal
való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásában
(regisztracio.kivreg.hu/web/index.php)
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság
meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: GI.1) 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől 
származó, a felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett 
tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: 
- pénzforgalmi számlaszám megadása, 
- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, 
- volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorban állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban 
(konkrét dátum megjelölésével). 
(a „sorban állítás” kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában 
meghatározott fogalmat érti). 
Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra 
vonatkozóan, hogy valamennyi - a vizsgált időszakban létező, illetve létezett - számlaszámára 
vonatkozóan benyújtotta a pénzügyi intézményi nyilatkozatokat. 
GI.2) 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti 
évi, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű 
másolatban, amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban az utolsó három lezárt 
üzleti év vonatkozásában a fenti dokumentumok nem hozzáférhetőek. Amennyiben a letelepedése 
szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, nyilatkozzon a mérleg szerinti 
eredményére a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban. 
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GI.3) 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont alapján nyilatkozatot a felhívás feladását megelőző 3 lezárt
üzleti év teljes - ÁFA nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgya szerinti nettó árbevételéről (épület építése/felújítása) évenkénti bontásban, attól függően,
hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek a
forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GI.4) 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés d) pont alapján meglévő szakmai teljes körű
építés-szerelésbiztosítással. Fentiek igazolására ajánlattevőnek csatolnia kell a kötvény másolatát,
valamint a biztosítási díj befizetésének igazolását, melyek alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható. Amennyiben a kötvényből nem derül ki
a biztosítás érvényessége, úgy, a biztosító társaságtól származó nyilatkozatot annak
érvényességére vonatkozóan. 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel a meghatározott minimum követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett összhangban a Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdésében foglaltakkal. 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra,
hogy a GI.1.-GI.4. alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban - első
körben - csak nyilatkozni kell. A GI.1.-GI.4. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, a fentiek szerint előírt igazolásokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: GA.1) 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik 
pénzforgalmi számláján a felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű 
sorban állítás fordult elő (Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA.2) 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, 
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján bármely lezárt üzleti évben 
a mérleg szerinti eredménye negatív. 
Ha ajánlattevő a felhívás III.1.2. GI.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő 
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. Az ajánlatkérő köteles ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület építése/felújítása) származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 250.000.000,- Ft-ot. 
Ha ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, 
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az 
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 
módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés). 
 
GA.3.1) 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele a felhívás feladását megelőző 3 
lezárt üzleti évben nem éri el összesen minimum a 400.000.000,- Ft-ot. 
A három évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplőnek nettó 400.000.000,- Ft árbevételi 
követelményt kell teljesítenie. 
GA.3.2) 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés 
tárgya szerinti (épület építése/felújítása) ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 
250.000.000,- Ft-ot. 
A három évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplőnek nettó 250.000.000,- Ft árbevételi 
követelményt kell teljesítenie. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a rendelet 19.§ 
(1) b) és/vagy c) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
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amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt
megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 56. §] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás
kérésben az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. 
 
GA.4) 
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik érvényes, teljes körű szakmai felelősségbiztosítással,
építés-szerelésbiztosítási fedezettel (C.A.R.-E.A.R.), melyből a felelősség biztosítási fedezet
esetében az általános kártérítési limit legalább 10.000.000,- Ft legyen káreseményenként. A
felelősségbiztosítási fedezet esetében az általános kártérítési limit legalább 55.000.000,- Ft legyen
évenként. 
 
 
A G.3) pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek, a G.1), G.2) és G4) pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha
a közös ajánlattevők közül egy felel meg [Kbt. 65. § (6) bekezdés]. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. 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. 
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MI.1) Az MA.1) pontban előírt követelményt 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Korm. rendelet 23. 
§-ra figyelemmel a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolással kell igazolni, melynek tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél 
megnevezését, címét, a teljesítési idejét (pontos naptári napban meghatározva), helyét, az 
ellenszolgáltatás összegét nettó Ft-ban, információt arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá a referenciamunka tárgyát, mennyiségét legalább 
olyan részletezettséggel, amelyből az MA.1) pontban előírt követelménynek való megfelelés kiderül. 
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként 
/alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más 
szervezet saját teljesítése fogadható el. 
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MI.2.) Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) 
pontjának megfelelően cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot a felhívás MA.2) pontjaiban 
feltüntetett szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, és/vagy 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, az 
alábbiak szerint: 
a1) szakember megnevezése 
a2) szakember aláírásával ellátott, szakmai gyakorlatot (év, hó, nap lebontásban) is ismertető 
szakmai önéletrajzának benyújtása, 
a3) előírt, vagy azzal egyenértékű iskolai végzettségének igazolására a vonatkozó bizonyítvány, 
oklevél másolatának benyújtása, 
a4) szakember aláírásával ellátott rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtása arról, hogy a tárgyi 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése alatt 
rendelkezésre fog állni. 
Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja. 
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MI.3) Az MA.3) pontban előírt követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésének g) pontja alapján ajánlattevői nyilatkozatban kell igazolni, a nyilatkozatban ismertetni 
kell az MA.3) pontban előírt éves átlagos statisztikai állományi létszámot és a vezető tisztségviselők 
létszámát. 
MI.4) Az MA.4) pontban előírt követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésének h) pontja alapján cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatban kell igazolni, a 
nyilatkozatban be kell mutatni az MA.3) pontban előírt munkagépeket, berendezéseket, műszaki 
felszereltséget és azok azon paramétereit, amelyből az alkalmassági követelménynek való 
megfelelésük egyértelműen megállapítható. 
Az ajánlattevőnek szerződést, vagy előszerződést kell csatolnia a bérbeadótól a kérdéses 
eszköz/gép bérbeadásáról, ha nincs a tulajdonában. 
 
 
 
 
 
 
 
MI.5) Az MA.5) pontban előírt követelmény igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésének j) pontja alapján be kell nyújtani az előírt, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi 
vezetési rendszer bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított érvényes, 
felügyeleti audittal alátámasztott tanúsítványát, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési 
rendszerek egyéb bizonyítékát. 
 
 
 
 
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdését alkalmazza, úgy benyújtandók az ott előírt 
dokumentumok. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (5) bekezdés szerinti esetben, ha a nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás, vagy nyilatkozat -a 
teljesítés oszthatatlansága miatt- nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák 
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a 
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében 
elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalása mellett 
történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) 
bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel 
az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló 
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) 
bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
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Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra,
hogy az MI.1-MI.5. alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban -
első körben - csak nyilatkozni kell. Az MI.1-MI.5. alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a fentiek szerint előírt igazolásokat az ajánlatkérő által a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében,
114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében, 24.
§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MA.1) Ajánlatkérő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, 
amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított, a felhívás feladásának 
napját megelőző 5 éven belül befejezett, szerződésszerű teljesítéssel (műszaki átadás-átvétellel) 
lezárt 
MA.1.1) 
1 db, legalább nettó 250.000.000,- HUF értékű épület építésére vonatkozó referenciával, amely 
tartalmazott 1 db legalább bruttó 1.000 m2 összterületű épületépítést az alábbi tartalommal: 
-teljeskörű szerkezetbontás, 
-teljeskörű szerkezetépítés, 
-teljeskörű szakipari és épületgépészeti- épületvillamossági szerelés továbbá 
MA1.2) 
legalább 1 db épület építésére vonatkozó referenciamunkával, melynek szerződéses keretén belül 
tartalmazott, legalább 150 m2 felületű medence vagy víztározó építését, a kapcsolódó vízgépészeti 
rendszer kivitelezésével együtt, legalább 1.500 m3 légköbméteres helyiség szellőzéséhez 
kapcsolódó légtechnikai rendszer kivitelezését, legalább 350 m2 felületű ragasztott fatartó 
tartószerkezetű tetőszerkezet építését, legalább 40 db nyílászáró elhelyezését, legalább 1.700 m2 
padlóburkolat készítését kerámia, gress vagy mozaik lapburkolatból, legalább 1.200 m2 fal, pillér 
vagy oszlopburkolat készítését, legalább 950 m2 diszperziós festést, felület előkészítéssel, 
legalább 625 m2 magastető hőszigetelését, legalább 1 db víz-, 1 db szennyvíz- és 1 db 
csapadékvíz-hálózat fejlesztését, ill. átépítését. 
továbbá 
MA1.3) 
legalább 250 m2 zöldfelület kialakítására vonatkozó referenciával. 
Fenti referencia követelmények maximum 3 szerződés keretében teljesíthetőek. 
MA.2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe 
bevonni kívánt 
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É 
(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 
szakmai gyakorlati idővel. 
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV 
(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 
szakmai gyakorlati idővel. 
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG 
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. 
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ
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vagy MV-KÉ-R (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. 
-legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ 
(vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 
szakmai gyakorlati idővel. 
-legalább 1 fő építőmester szakmérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel, mint a 
teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető személy, aki a minőségellenőrzésért, a 
Megrendelővel való műszaki kapcsolattartásért és a projekt operatív irányításáért is felel. 
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a 
tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, 
amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) 
Kormányrendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott 
igazolással rendelkezik. 
 
Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és 
az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendeletben előírt 
érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 
266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek. 
Az MA.2) pontban előírt szakemberek között átfedés lehet, de legalább 3 szakember bemutatása 
kötelező. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az 
átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
MA.3) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az előző három évre 
vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem éri el, vagy nem haladja meg a 20 
főt, a vezető tisztségviselők létszáma pedig nem éri el, vagy nem haladja meg a 2 főt. 
 
MA.4) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az 
alábbiakban felsorolt munkagépekkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel: 
- legalább 1.250 m2 homlokzati állványrendszer; 
- legalább 1 db önjáró ollós emelő; 
- legalább 1 db kompresszor; 
- legalább 1 db áramfejlesztő; 
- legalább 2 db 8 tonna teherbírású önrakodó tgk.; 
- legalább 3 db 8 tonna teherbírású tgk.; 
- legalább 2 db 9 m3-es betonmixer teherautó; 
- legalább 1 db 30 tonnás autódaru; 
- legalább 2 db irodai konténer; 
- legalább 2 db raktárkonténer; 
- legalább 300 m mobil kerítéselem; 
- legalább 3 db hulladékszállításra alkalmas konténer; 
- legalább 1 db konténeres hulladékszállításra alkalmas tgk, 
- legalább 1 db tompahegesztő gép; 
- legalább 1 db minimum 40 kW teljesítményű kisméretű rakodógép; 
- legalább 2 db minimum 70 kW teljesítményű méretű rakodógép; 
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- legalább 1 db minimum 70 kW teljesítményű méretű rakodógépre ráilleszthető hidraulikus
bontókalapács; 
- legalább 1 db Elektrofitting hegesztő géppel. 
 
MA.5) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik 
- építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló
érvényes tanúsítvánnyal 
- építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló
érvényes tanúsítvánnyal 
- építőipari kivitelezésre vonatkozó MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelem és
biztonság irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal. 
Ajánlatkérő az ISO 9001, az ISO 14001 és az MSZ 28001 (OHSAS 18001) tekintetében elfogadja az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt,
továbbá az egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó intézkedések egyéb bizonyítékait
(ISO 9001, ISO 14001, MSZ 28001 (OHSAS 18001) esetén), egyenértékű leírását is. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. 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. 
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

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

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
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1. Teljesítési biztosíték:
Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő
teljesítési biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 134. § (2) bekezdése
alapján, amely a kivitelezési szerződés hatálybalépésétől az eredményes átadás-átvételi eljárás
befejezéséig szól.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módok valamelyikén, a
kivitelezési szerződés hatálybalépésekor - a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint - kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.
A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása a kivitelezési szerződés
hatálybalépésnek feltétele.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a
teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
2. Késedelmi kötbér
A szerződés szerinti, áfa nélküli ellenszolgáltatásnak az ajánlattevő által megajánlott mértéke.
3. Meghiúsulási kötbér
A nyertes ajánlattevő által a teljesítés megtagadása, az ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt
elállás, vagy a kivitelezési szerződésnek olyan egyéb okból előálló meghiúsulása esetén, amelyért
nyertes ajánlattevő felelős, az ajánlattevő kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik.
A meghiúsulási kötbér mértéke, a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Ajánlatkérő jogosult a 30 napot meghaladó késedelem esetén a szerződés teljesítését
meghiúsultnak tekinteni.
4. Jótállási kötelezettség
Teljes körű jótállási kötelezettség (garanciavállalás) a sikeres átadás-átvételtől számítva 60 hónap
időtartamra kötelező.
5. Jólteljesítési biztosíték
Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő
jólteljesítési biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (2) bekezdése
alapján, amely az eredményes átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 60 hónapra szól.
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módok valamelyikén, az
átadás-átvételi eljárás során kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes
ajánlattevőnek.
A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása az átadás-átvételi eljárás
lezárásának feltétele.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a
jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a
szerződéstervezet rögzíti.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: Számlázás: 
- Rész- és végszámla: A Vállalkozó a teljesítés folyamán 25, 50 és 75%-os műszaki készültség 
elérésekor a szerződés szerinti ellenértékből teljesítésarányosan részszámlát, a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor pedig végszámlát nyújthat be a 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 30. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. A teljesítést igazoló okiratok a 
számlák mellékletét kell, hogy képezzék. A végszámla benyújtásának feltétele, a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása. 
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. §
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(5)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, a részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással
elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a
részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
A kifizetés feltételeire vonatkozó főbb jogszabályok: 
--368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 
-2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 
-322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
-2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról. 
- Ptk. 
A számlák kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdés szerint, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32.
§-ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint, a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót
vesz igénybe, a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. 
- Előleg: 
Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió Ft előleg igénybe vételének
lehetőségét biztosítja. 
Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. Kivitelező az előleg összegét csak és kizárólag,
dokumentált módon a szerződés tárgyának megvalósítása érdekében használhatja fel. 
A kifizetés során érvényesülnek a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. előírásai. 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának való megfelelés a pénzügyi teljesítés
feltétele. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattevő a számlák benyújtásakor köteles
igazolni köztartozás mentességét, 30 napnál nem régebbi NAV által kiadott adóigazolás eredetiben
történő csatolásával. Amennyiben az ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel úgy
az igazolás benyújtására nincs szükség. 
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

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

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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x Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Meghívásos eljárás

 Tárgyalásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Innovációs partnerség

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

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

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

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

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

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

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

15085 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

15633 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

16203 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

1660 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2016/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

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

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2016/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Eunitas Kft., 1054 Budapest, Báthory
utca 4. 1./2a., tárgyaló

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott
személyek.
Bontási eljárásról további információ: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdések szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

x Ajánlatkérő 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.
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Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A projekt
megvalósításához korábban kapott és felhasznált Európai Uniós támogatásra vonatkozó támogatási
szerződés alapján ajánlatkérőnek a projektre vonatkozóan megvalósítási kötelezettsége van,
amelyet saját forrásból kell teljesítenie, a korábban felhasznált támogatással pedig 2016.06.15-ig
el kell számolnia. A támogatás elszámolásának határidejének 2016.12.31-re történő módosítását
ajánlatkérő kérelmezte az Irányító Hatóságtól. Amennyiben a határidő-módosításra vonatkozó
engedélyt ajánlatkérő nem kapja meg, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

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

x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000 HUF

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11734107-20122030

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734107-20122030 számú számlájára történő átutalással, bank vagy
biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje az ajánlattételi határidő lejárta. A nem átutalással teljesített ajánlati
biztosíték esetén kedvezményezettként az ajánlatkérőt kell megjelölni, a bank vagy biztosító által
vállalt garanciának és a kötelezvénynek az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 napig kell
hatályban maradnia. Átutalás esetén kizárólag az minősül teljesítésnek, ha az előírt pénzösszeget
az ajánlatkérő számláján legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig jóváírták. Az
ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban igazolni kell, az átutalás teljesítését igazoló
dokumentum vagy az előírt garancia vagy az előírt készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény becsatolásával: Ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű
másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető
kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti
felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell. Ajánlattevőt az ajánlati biztosíték
szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

x Ajánlatkérő 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.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

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

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

 

Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

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

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

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-100.

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Az értékelési szempontok szerinti legelőnyösebb ajánlat 100 pontot, a többi ajánlat a
legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (az ajánlati ár
tekintetében a fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.
útmutatója III. A. 1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás alkalmazása, a késedelmi kötbér és az
előteljesítés mértéke tekintetében a lineáris arányosítás módszere(Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi
61. szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont bb) alpontja szerinti arányosítás).
Ajánlatkérő a ’Projektterv minősége’ részszempont tekintetében ajánlatkérő a pontkiosztás (Útmutató
III. B. 1. pont) módszerét (maximálisan 100 pont), ezt követően pedig a lineáris arányosítás
módszere(Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója III. A. 1. pont bb)
alpontja szerinti arányosítás) módszerét alkalmazza. Az értékelési részszempont értékelésénél
ajánlatkérő az alábbiakat veszi figyelembe:
• organizációs terv tartalma
• készültségi állapot terv
• pénzügyi-műszaki ütemterv tartalma
• kockázatkezelési terv tartalma
A projektterv részletes tartalmi követelményeit a dokumentáció tartalmazza. A szakmai ajánlat ezen
elbírálási részszemponttal függ össze, így az e részszemponttal összefüggő szakmai ajánlatot nem
lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében.
Ajánlatkérő a ’Fenntarthatósági terv kidolgozottsága’ értékelési részszempont esetében a pontkiosztás
módszerét (Útmutató III. B.1.) alkalmazza a dokumentációban részletezetteknek megfelelően. A
szakmai ajánlat ezen elbírálási részszemponttal függ össze, így az e részszemponttal összefüggő
szakmai ajánlatot nem lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

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

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

x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.

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

VI.3.12 ) További információk: 1./ A hiánypótlást ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. 
2./ Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az
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ajánlattevőket a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint. 
3./ A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerint. Ha ez nem munkanap, 
akkor az azt követő munkanapon. 
4./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, továbbá a nevesített alvállalkozók és 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek a 
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját. 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy, 
valamint a meghatalmazott által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirati formában elkészített 
meghatalmazást is csatolni szükséges (amennyiben felmerül, ez az előírás megfelelően 
alkalmazandó a nevesített alvállalkozók, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó 
szervezetek vonatkozásában is). 
5./ Az ajánlathoz csatolni kell adott esetben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 13. § szerint. 
6./ Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben bármely, az 
ajánlatba csatolt dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azok ajánlattevői felelős 
fordítását is köteles ajánlatkérő elfogadni a Kbt. 47. § (2) bekezdésére figyelemmel. Az ajánlattevői 
felelős fordítás tényéről ajánlattevőnek az ajánlatban cégszerűen nyilatkoznia szükséges. Felelős 
fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére 
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar 
nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással - ajánlatkérői hiánypótlást követően - el nem 
látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem veszi 
figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 
7./ Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint, valamint ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkoznia kell az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti tartalommal. A 
nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni, eredeti vagy hiteles másolatban, megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. 
8./ Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, a közös ajánlattevőknek 
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlatban be kell 
nyújtani a közös ajánlattevők között a közös ajánlattételre létrejött, cégszerűen aláírt 
együttműködési megállapodást/szerződést, melyben meg kell jelölniük a Kbt. 35. § (2) bekezdése 
szerinti képviselőt valamint a szerződés teljesítésének és a szerződéses ellenérték kifizetésének 
közös ajánlattevők közötti megosztását. Benyújtandó továbbá az együttműködési 
megállapodás/szerződés aláíróinak cégaláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája is. 
9./ Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt 
terheli. 
10./ A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő által előírt 
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 
Jogszabályi rendelkezés apján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatot eredeti 
példányban kell az ajánlatban benyújtani. 
11./ Az ajánlattevő ajánlatát magyar nyelven kötve, vagy fűzve 1 példányban papír alapon tartozik 
elkészíteni, valamint az ajánlathoz csatolandó az eredeti példánnyal teljesen megegyező ajánlat 
digitális adathordozón - jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható (pl. pdf) formátumban - 1 
példányban (pl. CD-n/DVD-n). A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell 
elkészíteni. A digitális adathordozón csatolni kell a beárazott költségvetést kereshető (.xls vagy
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.xlsx) formátumban is. Az ajánlatokat egy lezárt borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékra 
rá kell írni: „ZSÓRY KIVITELEZÉS” - AJÁNLAT>. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az elektronikus 
adathordozón benyújtott ajánlata a papír alapú ajánlattal tartalmában megegyezik. 
12./ Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § (1), 143. § (3) bekezdésekben 
foglaltakat. 
13./Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást és árazatlan költségvetést a 
dokumentációban adja meg. 
14./ Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a felhívás III.1.1) A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek pontjában meghatározott biztosítékok határidőre történő nyújtására 
vonatkozóan [Kbt. 134. § (5) bekezdése]. 
15./ Ajánlattevő csatolja a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést beárazva: 
a) papír alapon kinyomtatva, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva, 
valamint 
b) elektronikus másolati példányban .xls formátumban. 
16./ Ajánlattevő csatolja a szakmai ajánlatot a dokumentációban részletezettek szerint, a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján. 
17./ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez hitelt kíván felvenni. A 
hitelfelvételhez kormányzati engedélyezési eljárás lefolytatása, és pozitív elbírálás szükséges. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő olyan ügyletet kíván kötni, mely közbeszerzési eljáráshoz 
kötött, a felhívásban úgy szükséges meghatározni az ajánlati kötöttség idejét, hogy az a 
kormányzati engedélyezési eljárásra nyitva álló időnél hosszabb legyen. Ajánlatkérő az ajánlati 
kötöttség időtartamát a Kbt. által engedett maximális időtartamban, 60 napban állapítja meg. 
Amennyiben a kormányzati engedélyezési eljárás ettől hosszabb időt vesz igénybe, a szerződés 
megkötésére a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül is sor kerülhet, azonban a Ptk. 6:118.§ (3) 
bekezdésben foglaltak értelmében a szerződés csak akkor lép hatályba, ha a Kormány engedélyezi 
a szerződés megkötését. 
Ajánlattevőknek nyilatkozniuk szükséges a fentiek elfogadásáról. 
18./ Ajánlattevőnek az ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az 
eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. 
§ (8) bekezdés értelmében a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 
módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem 
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas 
szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet 
nem befolyásolja. 
Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti, hogy mit nem tekint „nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó” hibának, és ennek alapján ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy 
hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után: 
a) a kiadott árazatlan költségvetésben bármelyik költségvetési sorhoz (tételhez) tartozó 
mennyiségi adat módosítása, 
b) bármelyik teljes költségvetési sor (tétel) valamennyi költség cellájának (anyag és díj, esetleg 
gépköltség is) „0”-val történő szerepeltetése. 
c) bármelyik költségvetési sor (tétel) nem szerepeltetése vagy plusz költségvetési sor (tétel)
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szerepeltetése a költségvetésben, amennyiben az nem az ajánlatkérő kérésén vagy tájékoztatásán 
alapul. 
19./Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki dokumentációban megtalálható leltár alapján 
ajánlatkérő korábban a beruházáshoz szükséges anyagokat vásárolt. Az ezek beépítésére 
vonatkozó anyagköltséget és munkadíjat a költségvetési kiírás megfelelő tételeiben szükséges 
kalkulálni. Ajánlatkérő ezen tételek esetében azonban az anyagköltséget nem, csak a munkadíjat 
veszi figyelembe! Az árazott költségvetések összesítőiben ezen tételekre vonatkozó 
anyagköltségek nem szerepeltethetőek! 
20./ A GA.4) pontban meghatározott felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a kivitelezés 
időtartamára, és magában kell foglalnia az építés-szereléssel összefüggő, harmadik személynek 
okozott kár megtérítési kötelezettségét is dologi károk, valamint személyi sérüléses károk esetén. 
A biztosításnak ki kell terjednie a nyertes ajánlattevő alvállalkozó és teljesítési segédei által okozott 
károkra is. 
21./ Ajánlatkérő kiköti, hogy a jelen közbeszerzés eredményessége esetén létrejövő szerződés 
teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi korlátozás 
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 
szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 
22./ A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint 
engedély és bejelentés alapján végezhető építési tevékenységnek minősül. Az építési engedély a 
dokumentáció része. 
23./ Az eljárásban nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell a felelős 
műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott, a szerződés teljesítése során felelős műszaki 
vezetőként közreműködő 
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-É kategória 
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-ÉG kategória 
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-ÉV kategória 
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-KÉ vagy MV-KÉ-R kategória 
-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendeletnek megfelelő MV-VZ kategória 
szerinti felelős műszaki vezető szakemberrel. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
nyertessége esetén az ajánlatában a III.1.3) MA.2) pontra bemutatott szakemberek a felelős 
műszaki vezetői tevékenység ellátásához szükséges mérnöki kamarai nyilvántartásba vétellel a 
szerződés megkötésére rendelkezni fog és fenntartják azt a szerződés teljesítésének időszaka 
alatt, vagy amennyiben az ajánlat benyújtásakor már rendelkeznek a jogosultsággal, azt fenntartják 
a szerződés teljesítésének időszaka alatt. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 
nyilvántartásba vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének 
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő az ajánlatok 
értékelése alapján a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti 
meg a szerződést (amennyiben az összegezésben megjelölte és a jelen pontban a nyilvántartásba 
vételre előírt feltételnek is eleget tesz). Ajánlatkérő jelen pontban meghatározott jogosultságok 
rövidítései alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen 
jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságokat érti. 
24./ Ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (3) bekezdésre tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárást alkalmazhat a projekttel összefüggő munkálatok tekintetében. 
25./ Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési
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dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé [Kbt. 
73. § (5) bekezdés]. 
26./ Nyertes Ajánlattevő köteles a keletkezett hulladékok elszállításáról gondoskodni, melyről 
nyilatkoznia kell ajánlatában, továbbá a nyilatkozatban megjelölni, hogy mely befogadó telepen 
kívánja elhelyezni a hulladékot. 
27./ Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-a, valamint a dokumentációban foglaltak az 
irányadók. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő 
tájékoztatás(oka)t figyelembe vette. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők a helyszíni 
bejárás során felmerült kérdéseket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a 
felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint. 
Ajánlattevő írásban, a felhívás I.3) pontjában megjelölt telefax útján vagy e-mail útján (.pdf 
formátumban) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító EUnitas Kft-hez. 
Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit .doc vagy azzal 
egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni. 
28./ Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely 
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat. 
29./ Ajánlattevőnek abban az esetben nem kell becsatolnia cégkivonatának az ajánlattételi határidő 
leteltét megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű másolati példányát (egyéni vállalkozó esetén a 
vállalkozói igazolvány egyszerű másolata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek 
esetében legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány eredeti vagy egyszerű másolatát, 
egyszerű magyar fordításban), amennyiben az abban foglaltak megegyeznek az ajánlatkérő által 
ingyenesen rendelkezésre álló nyilvános hatósági, vagy közhiteles nyilvántartásokban fellelhető 
adatokkal. Ebben az esetben elegendő az ajánlatában nyilatkoznia arról, hogy a hivatalos 
cégnyilvántartásban (www.e-cegjegyzek.hu oldal) fellelhető adatok megegyeznek a cégokmány 
eredeti, az ajánlattételi határidő leteltét megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű példányával. 
30./ Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2016.06.01-jén 09:00 órától. Találkozás helyszíne: 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület fsz. 13. sz. tárgyaló (3400 Mezőkövesd, Mátyás 
király út 112.). 
31./ Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés 
c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, 
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
32./ Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és 
az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, 
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 
33./ Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. 
34./ Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
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minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte. 
35./ Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi. 
36./ Irányadó idő: felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 
37./ Irányadó Jog: A felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a
közbeszerzési eljárásban a magyar jog rendelkezései az irányadók. 
38./ Üzleti titok: Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. Az ajánlatban nyilatkozni kell az üzleti titok
vonatkozásában. 
39./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az esetleges konkrét termékre, vagy
folyamatra utalás csak a termék, vagy folyamat egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlattevő
ajánlatában szerepeltethet ettől eltérő terméket, folyamatot is, amennyiben az a kiírás feltételeit
minden szempontból teljesíti. Egyenértékű termék megajánlása esetén a termék jellemzőit -
amellyel az egyenértékűség igazolható- az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia. Az
igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az ajánlatkérő kétséget kizáró módon meg
tudja állapítani az egyenértékűséget. 
40./ Az ajánlatban nyilatkozni kell a pénzügyi intézményeknél vezetett számlák vonatkozásában.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/05/25 (éééé/hh/nn/)

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

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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