
Felhívás

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45210000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 66463056Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Gyula Város Önkormányzata EKRSZ_
73264730

Gyula HU332 5700

Petőfi Tér 3.

Molnár Csaba

kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu +36 66526800

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Gyulai Polgárm. Hivatal energetikai korszerűsítése



Az energetikai korszerűsítés műszaki tartalma: 50kW-os napelemes rendszer telepítése az ingatlan Hajnal utca felőli bejáratánál, 
örökségvédelmi építési engedély alapján a parkoló felett megépítendő napelem tartókra és a meglévő gépjármű tároló tetőszerkezetén.
Napelemtartó: 231 m2 területű acélszerkezetű építmény, 11db melegen hengerelt szelvényből hegesztett acélfőtartó; 302,12fm 
napelemtartó szelemen; 93,23m2 zsalus faburkolat. Napelemes rendszer: 196 db "Stiebel Eltron" - TEGREON 270P - polykristályos 
napelem modul (1654×989×40mm) súly: 18,2 kg; 520 m Solarflex 4mm2 szolár kábel Poliolefin/PUR duplaszigetelésű vezeték 
fotovoltaikus rendszerhez, sodrott rézvezetővel, 0,6/1kV névl. feszültségre 680 m Alumínium profil sín (napelem rögzítésére); 1 db 
Fronius Symo 10-3-M tip. 3f. Inverter 1 db Fronius Symo 20-3-M tip. 3f. Inverter; 370 m WERGOKAN KBSI 35×50 mm Kábelcsatorna 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45223210-1

45210000-2

09332000-5

09331000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Napelemes rendszer építése 1. részII.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:

2Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

5700 Gyula, Petőfi tér 3. hrsz: 1/2II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:90vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

Az energetikai korszerűsítés műszaki tartalma: 50kW-os napelemes rendszer telepítése az ingatlan Hajnal utca felőli bejáratánál, 
örökségvédelmi építési engedély alapján a parkoló felett megépítendő napelem tartókra és a meglévő gépjármű tároló tetőszerkezetén 
valamint a teljes Városháza épület padlásfödém szigetelése 2855,70m2 területen. Napelemtartó: 11db melegen hengerelt szelvényből 
hegesztett acélfőtartó; 302,12fm napelemtartó szelemen; 93,23m2 zsalus faburkolat. Napelemes rendszer: 196 db "Stiebel Eltron" - 
TEGREON 270P - polykristályos napelem modul (1654×989×40mm) súly: 18,2 kg; 520 m Solarflex 4mm2 szolár kábel Poliolefin/PUR 
duplaszigetelésű vezeték fotovoltaikus rendszerhez, sodrott rézvezetővel, 0,6/1kV névl. feszültségre 680 m Alumínium profil sín (
napelem rögzítésére); 1 db Fronius Symo 10-3-M tip. 3f. Inverter 1 db Fronius Symo 20-3-M tip. 3f. Inverter; 370 m WERGOKAN KBSI 
35×50 mm Kábelcsatorna fedéllel, tűzi horganyzott; 200 m NAYY-J 0,6/1 kV, 4×70 mm² PVC szigetelésű erőátviteli kábel, Alumínium 
vezetővel; 1 db 10AC7 - jelű AC oldali Csatlakozó szekrény; 1 db AC10 - jelű AC oldali Csatlakozó szekrény; 13 db Schneider 
Kismegszakító - iC60N / terv szerinti értékekkel. Födémszigetelés: 2079,40m2 födém járófelület készítése 2,5cm HERAKLITH; 
2111,10m2 födémszigetelés 2x10cm lépésálló Rockwoll Dachrock kőzetgyapot hőszigetelés, 199,25m2 függőleges falszigetelés 15cm 
Rockwool Fixrock kőzetgyapot tábla, 530,70m2 sárgerenda szigetelés 2x10cm Rockwool Airrock kőzetgyapot tekercs. A meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dolog megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a 
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a 
dokumentáció részét képező műszaki leírás, kiviteli tervek, engedélyes tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan 
költségvetés tartalmazza.

5700 Gyula, Petőfi tér 3. hrsz: 1/2



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:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

fedéllel, tűzi horganyzott; 200 m NAYY-J 0,6/1 kV, 4×70 mm² PVC szigetelésű erőátviteli kábel, Alumínium vezetővel; 1 db 10AC7 - jelű
AC oldali Csatlakozó szekrény; 1 db AC10 - jelű AC oldali Csatlakozó szekrény; 13 db Schneider Kismegszakító - iC60N / terv szerinti 
értékekkel. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolog megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. A részletes mennyiségi 
és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kiviteli tervek, engedélyes tervdokumentáció, építési engedély, 
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

Igen

Igen

Az alkalmassági minimumkövetelmények M2. pontban megjelölt szakember 
alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai 
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

20

A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 
hónap, max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

90

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00063



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:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Födémszigetelés: 2079,40m2 födém járófelület készítése 2,5cm HERAKLITH; 2111,10m2 födémszigetelés 2x10cm lépésálló Rockwoll 
Dachrock kőzetgyapot hőszigetelés, 199,25m2 függőleges falszigetelés 15cm Rockwool Fixrock kőzetgyapot tábla, 530,70m2 
sárgerenda szigetelés 2x10cm Rockwool Airrock kőzetgyapot tekercs. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolog 
megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező 
műszaki leírás, tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45261400-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Födémszigetelés 2. részII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.13) További információ:

5700 Gyula, Petőfi tér 3. hrsz: 1/2

Igen

Igen

A teljesítésbe bevonni kívánt, az építési munkák irányításáért felelős szakember 
szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

20

A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 
hónap, max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

90

Nem



III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs 
szolgálattól ingyenesen elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók, továbbá a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás nyilvántartásának adatai alapján. A nem Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a 2014/24/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv XI. mellékletében előírt, letelepedés szerinti ország nyilvántartás szerinti igazolás vagy egyéb igazolás, vagy 
nyilatkozat benyújtása.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha ajánlattevő gazdasági szereplőként nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, 
illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a 2014/
24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében előírt, letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel.

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

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell 
igazolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, 
azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 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 tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok igazolásának vonatkozásában 
adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó 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:

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00063



Finanszírozás a TOP-3.2.1.-16-BS1-2017-00063 kódszámú pályázat forrásából valósul meg, módja: utófinanszírozás. AK a szerződés 
nettó összeg 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. AT - az előleg számlán felül - egy részszámla (50 
%-os műszaki készültség esetén) és egy végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Végszámla 
a műszaki ellenőr által igazolt 100 %-os készültség, sikeres átadás-átvétel és valamennyi dokumentum átadását követően nyújtható be.
AK tartalékkeretet nem biztosít. AK az alvállalkozói teljesítés tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm.rend. 32/A. §-ának 
figyelembevételével jár el. A 1. rész esetében a napelemtartó építmény engedély köteles építési tevékenység, ezért az Áfa megfizetése 
ezen részmunka vonatkozásában a „fordított Áfa” szabályai szerint történik. A fizetési határidő 30 nap.

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

Nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (késedelmi 
kötbér, meghiúsulási kötbér). Késedelmi kötbér: mértéke a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 1 %-a minden 
késedelemmel érintett naptári nap után, de legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 30 %-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződésben 
foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. Jótállás: 
értékelési részszempont, mértéke legalább a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 36 hónap. A szerződést biztosító 
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

2. rész vonatkozásában: Ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőket kér fel ajánlattételre. 
Ajánlatkérő előzetesen vizsgálta az ajánlattételre meghívandó gazdasági szereplőket a rendelkezésre álló adatbázis lekérdezésekkel. 
Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően 
mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva jár el Ajánlatkérő.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

1. rész vonatkozásában: M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 5 évben szerződésszerűen teljesített (befejezett), műszaki átadás-átvétellel lezárt, műemléki ingatlant érintő, legalább 170 
m2 alapterületű építmény építését és/vagy felújítását és/vagy átalakítását tartalmazó referenciával. Ajánlatkérő akkor tekinti a 
referenciát a megadott időpontban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontja a vizsgált referencia időszakban volt,
de az építési beruházás legfeljebb nyolc éven belül kezdődött el. Az előírt alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés több 
referenciával együttesen is igazolható. M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberrel. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen 
is megfelelhetnek. Ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, 
műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni. 2. rész vonatkozásában 
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

1. rész vonatkozásában: AT-nek ajánlatához be kell csatolnia a Kbt. 114. § (2) bek.meghatározott nyilatkozatot, amely az alk. 
követelményeknek való megfelelés előzetes igazolásra szolgál. AT-nek a Kbt. 69. § alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően, az AK felhívására kell részletesen igazolnia, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott 
alk.követelménynek. M1. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. a) pontjában foglaltak alapján a felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 22. § (3) bek. előírásainak megfelelően. A referenciának 
tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Ha a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló 
szervezet (személy) nem önállóan végezte, a ref.igazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alk. 
minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében 
a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alk. igazoló 
szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből. Ha AT referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. figyelembe vételével kell igazolnia 
az alk.követelménynek való megfelelést. Az építési beruházás megrendelése esetén, ha AT közös AT-ként teljesített építési beruházás 
megrendelésére vonatkozó ref.igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az 
AK a ref.igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében 
olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés 
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakemberek (szervezetek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, 
szakmai tapasztalatuk ismertetése. Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot (év/hó megjelöléssel) 
ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, és a szakemberek végzettségét, képzettségét, jogosultságot igazoló 
dokumentum egyszerű másolata. Ha a bemutatott szakember szerepel a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/
kamarai számot AT megadhatja. Ha a szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti érvényes tanúsítói 
névjegyzékbe vétellel, úgy nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő 
csak a névjegyzékbe vétel tényét. A Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint igénybe vett kapacitást nyújtó gazd. szereplő esetében 
az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek 
igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására támaszkodik. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okokiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. Az alk. 
követelménynek való megfelelés igazolására egyebekben a 321/2015(X. 30.) Korm. rend. 24. § (1)-(2) bek. foglaltak is irányadók. AT 
alk.igazolása vonatk.a Kbt. 65. § (11) bek. foglaltak is irányadók. AK a fenti igazolási módok helyett elfogadja AT arra vonatkozó 
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alk.követelményeknek.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:



V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

HU

60

Nem



V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám: 0-100 pont. 2. Az értékelés módszere: Minőségi szempontok esetében a 
legelőnyösebb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma 
egyenes arányosítással a P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min képlet alapján. Ár szempont esetében: A Nettó 
ajánlati ár 1. részszempont esetén fordított arányosítással a P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min képlet alapján. 
Az ajánlatok értékelésre vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza. 3. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére 
tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az AT kieg. tájékoztatást 
kérhet az AK-től. A kieg. tájékoztatást AK az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. 4. AK a Kbt. 71. §-a
szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek. foglaltakra tekintettel ajánlatkérő nem rendel el újabb 
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 5. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell 
a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésben, a Kbt. 67. § (4) bekezdésben, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
a 114. § (2) bekezdésében előírtakra. 6. Az AT-nek az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás 
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 7. AT-nek az értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakember szakmai önéletrajzát. Az 1. rész vonatkozásában AK felhívja AT figyelmét arra, hogy az általa alkalmasságának 
igazolására megjelölt MV-É-M szakterületen felelős műszaki vezető szakembernek a szerződés megkötésekor szerepelnie kell a 
hatályos 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben, valamint arra, hogy a nyilvántartásba 
vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. 8. Ha több AT közösen nyújt be 
ajánlatot, akkor a szerződés teljesítéséért az arról szóló – egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást 
tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban részletezett tartalmi előírások szerint (Kbt. 35. §). 
Közös ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltakra. 9. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt.
138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásokra. 10. AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) 
pontját, azaz az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot. 11. A dokumentáció 
mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell. 12. 
Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjáig min. 4.000.000,- Ft/káresemény és legalább 10.000.000,- Ft éves kártérítési 
összegű felelősségbiztosítását kötni. AT tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítási szerződés megkötésének elmulasztása a 
szerződéskötéstől való elállásnak minősül. 13. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 14. Az eljárásban 
közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Daróczi László, lajstromszáma 00372.


