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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 25273036Fax:Telefon:E-mail:

ErzsébetKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:7676/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Pusztaszabolcs Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Zöld város kialakítása PusztaszabolcsonKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000449142021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 15727196207

Velencei Út 2.

Pusztaszabolcs HU211 2490

Simonné Zsuffa

'polgarmester@pusztaszabolcs.hu +36 25273036
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HUFPénznem:180 937 143Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45212100-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000449142021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

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

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000449142021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000449142021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

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

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson

Építési beruházás

A zöld város kialakítása programon belül szabadidőpark kialakítására kerül sor Pusztaszabolcson az alábbiak szerint: 
-        közösségi épület (szociális helyiségekkel és kemencével) 
-        játszótér  
-        fitnesz park  
-        petanque pálya 
-        mezítlábas ösvény 
-        díszítő növényzet telepítése 
-        gumiburkolat kialakítása 
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Közösségi épület: 82,59 m2 alapterületű kiírás szerint tervben meghatározott módon, villamosenergia- hálózat, épületgépészet 
kialakítása kiviteli tervek szerint, kiírásban mellékletben. 
 
Parkvilágítás, park elektromos hálózata kiírásban szereplő terv szerint, 29 db lámpaoszlop, 29 db lámpatest, mérőszekrény 2db, 
elosztószekrény kábeles 3db 
 
Kert építészet: Előkészítés gyepnyesés átl. 10 cm vtg.-ban, 4526 m2-en a tervezett zöldfelület területén, kikerülő nyesedék 
elszállításával 10 km-es körzetben.  
Beton burkolat bontása átl. 10 cm vtg.-ban, 104,53 m2-en, kikerülő sitt, törmelék elszállításával 10 km-es körzetbe legális 
lerakóhelyre.  
Zúzottkő burkolat bontása átl. 10 cm vtg.-ban, 238,2 m2-en, a törmelék, sitt elszállítással 10 km-es körzetbe legális lerakóhelyre. 
Szilárd burkolatok építése-térkő burkolat gyalogos forgalomra méretezve 600,3 m2.  
Szilárd burkolatok építése- gumi sportburkolat gyalogos forgalomra méretezve 135,5 m2. Szilárd burkolatok építése- Mixton 
kavicsburkolat gyalogos forgalomra méretezve 322,7 m2. Barabás beton kerti szegély 100x25x5 vagy ezzel műszakilag egyenértékű 
termék 963,3 fm.  
Szórt burkolatok építése-ütéscsillapító homokterítés 200 cm alatti esésmagasságra méretezve játszótéri eszközök alá 327 m2.  
Szórt burkolatok építése-ütéscsillapító fenyőkéreg terítés 150 cm alatti esésmagasságra méretezve fitnesz eszközök alá 101 m2.  
Szórt burkolatok építése-murva burkolatú petanque pálya építése gyalogos forgalomra méretezve 60 m2. Berendezési tárgyak, kerti 
objektumok:  
Fitness eszközök (szín: oszlop RAL 7001, eszköz: RAL 5015) 9 db kiírás szerint. Játszótéri eszközök 14 db kiírás szerint. Utcabútorok 
27 db kiírás szerint. Pergola építése 2,5m x 4m kiterjedésű, négy oldalról nyitott pergolák megépítése részletrajz szerint, betonozással 
x 1db, 3 méter átmérőjű, 2m magas, tüzihorganyzott acél vázszerkezettel és fa lamellákból kialakított  oldalfallal rendelkező pergola 
5db betonozással. Egyéb eszközök: TQ ONE teqball asztal, Garlando G-500W kültéri asztalifoci asztal 2db.  
Kertészeti munkák növényágyások komplett talajelőkészítése - sík felületen 1413 m3,  
Műanyag ágyásszegély (4,5 cm magas, fekete) lerakása talajba, süllyesztett szegélyként, leszúrótüskékkel 1389 fm. Növénytelepítés 
lombhullató 522 m2, lomblevelű örökzöldek 43 m2, évelők 848 m2, földlabdás fa 62 db leírás szerint. Komplett füvesítés 
fűmagvetéssel (rotálás, növénymaradványok kézi eltávolítása, finom tükör készítése, fűmagvetés, műtrágyázás, hengerezés) 4371 m2.  
 
Mezítlábas tanösvény: 33 m2 
 
Csapadékvíz elvezetés: összes csatorna hossz 273,5 m, tisztító nyílás dn 160 müa: 7db , tisztító nyílás dn 110 müa: 2db, beton akna 
5db. víznyelő 3db. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

77310000-6

45215000-7

45212200-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés 
tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki- funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre 
bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, a szerződéshez kapcsolódó körülmények nem teszik lehetővé a 
közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

"Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson"

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1. (702/27 hrsz.)
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II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

HUFPénznem:180 937 143Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

 
Részletes leírást a közbeszerzési műszaki dokumentáció tartalmaz. 
 
Ahol a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő egy eljárásra vagy beszerzendő árura meghatározott 
jelölést alkalmaz, az kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és úgy kell tekinteni, hogy az azzal 
egyenértékű eljárásokat és eszközöket is elfogadja az ajánlatkérő. Ajánlatkérő a játszótéri eszközök meghatározásánál jelölt „mega 
tűzoltó játszóvár” elnevezésű játszótéri építménnyel a megajánlást akkor tekinti egyenértékűnek, ha ugyanazokat a funkciókat a 
tervezői elképzelés és fogalomkör tematikája (tűzoltó, tűzoltóság, tűzoltáshoz kapcsolódó funkciók megtestesítése) szerint tartalmazza 
az ajánlat. 

Igen

Igen

felelős műszaki vezető szakmai többletgyakorlata ( max + 24 hónap) 18

kötelező jótálláson felül vállalt jótállás időtartama építmények (max + 24 hó) 3

kötelező jótálláson felül vállalt jótállás időtartama játszótéri eszközök (max + 12 
hó)

3

kötelező jótálláson felül vállalt jótállás időtartama fitnesz eszközök (max + 12 hó) 3

kötelező jótálláson felül vállalt jótállás időtartama évelő növények, fák, cserjék 
(max +6 hó)

3

Nem

Igen

9

Nem

Nem



EKR000449142021

P1.) 
Az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés 
tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét. 
 
Ha az ajánlattevő a P1.) szerinti dokumentummal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, illetve az árbevételról szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alkalmasságát az ajánlattevő olyan cégszerűen 
aláírt nyilatkozattal igazolja, amiből a P1.)-ben meghatározott adatok megállapíthatóak. 
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy a működési formája szerint nem lehetséges 
beszámoló, illetőleg árbevételről való nyilatkozat benyújtása, és köteles az ajánlatkérőtől tájékoztatást kérni, hogy az alkalmasság 
igazolását milyen módon fogadja el az eljárás során. 
 
Ha az ajánlattevő a P1.) szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

-

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

Ak alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1-4) bek-eit; így a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumokat az 
AT már az ajánlatban köteles benyújtani. 
Az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állása a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 17. § (1-2) bek. szerint igazolandó. Az ATnek akkor is nyilatkoznia kell, ha az AK nem írta elő a már 
ismert alvállalkozók megjelölését. 
 
Ak kizárja az eljárásból azt az ATt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pont 
kivételével, az Ak nem zárhatja ki az eljárásból azt, aki a Kbt. 64. § alapján öntisztázás keretében igazolta megbízhatóságát. A Kbt. 
188. § (4) vagy (5) bek. szerinti határozatot az ajánlathoz kell csatolni. 
 
Nem kérhető az gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint, amelyet ugyanazon Ak részére a 
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban, az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. 
Ebben az esetben az Ak. Kbt. 69. § (4) vagy (6-8) bek. szerinti felhívására, illetőleg a 114/A. § (4) bek. alapján az ajánlatban a 
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban nyújtott be igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 
igazolás megfelelőségét az Ak attól függetlenül vizsgálja, hogy a korábbi eljárás szerinti igazolás megjelöli-e, hogy azt mely eljárásban 
való felhasználás céljából állították ki. 
A közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, ha az igazolásokban meghatározott adatok 
vagy tények tartalma valós, a valóságtartamot az Ak az eljárás során – az ellenkező bizonyításáig -minden egyéb eljárási cselekmény 
nélkül vélelmezi. 
 
A dokumentumokat cégszerűen, a képviseletre jogosult(ak) által aláírva kell az ajánlathoz csatolni. 
 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1-2) bek-ben meghatározott 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 információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók: Nem

Nem

Igen

TOP-2-1-2-15-FE1-2016-0002
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:

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

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

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

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M1.) 
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban 
végzett (a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett) egy db, legalább 135.000.000,- Ft 
értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti munkák vonatkozásában teljesített referenciával (szabadidőpark kialakítása) 
(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (2) bek. a.) szerint) 
 
 
 
M2.) 
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel: 
legalább 1 fő,  
 
szakirányú felsőfokú végzettséggel (építőmérnök/gépészmérnök/kertészmérnök/stb. főiskola vagy egyetem, alapszak vagy 
mesterszak), az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 
IV. Felelős műszaki vezetés/1. rész/Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek meghatározott MV-É jelű felelős 
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű 
szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy a megjelölt jogosultsággal, továbbá legalább 36 
hónapos ilyen irányú, közbeszerzés tárgya szerinti, magasépítési munkáknál szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakemberrel 
(321/2015. (X.30) Korm. rend. 21. § (2) bek. b.) szerint) 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1.) 
A 321/2015. (X.30) Korm. rend. 23. §-ában meghatározottak szerint az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás benyújtásával.  
 
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést 
kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (az ellenszolgáltatás összege), továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
Az M1.) követelménynek való megfelelést az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy 
a szerződés kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. 
Ha a nyertes, közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat a teljesítés 
oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy ajánlatkérő az 
igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről a szolgáltatás tekintetében olyan arányban 
fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
 
 
 
M2.) 
Ajánlattevőnek nyilatkozatban be kell mutatnia mindhárom M2.) alkalmassági követelmények (1-3) vonatkozásában megajánlott 
szakemberét, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A szakember bemutatása önéletrajz benyújtásával történik, amelyből a szakember
(ek) végzettsége vagy képzettsége, további szakmai tapasztalata (hónapokban megadva) egyértelműen megállapítható. Az 
alkalmasság megállapításához továbbá csatolni kell a szakember előírt képzettségét igazoló okirat másolatát. 
 
 
Az alkalmasság igazolásának vizsgálatánál az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (6-7), továbbá a (9-12) bekezdéseit megfelelően alkalmazza. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P1.) 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évben a közbeszerzés tárgyából származó (szabadidőpark kialakítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte 
el összesen a 135.000.000,- Ft-ot. (321/2015. (X.30) Korm. rend. 19. § (1) bek. c.) szerint) 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésnek megkezdését követő időszakra vonatkozó 
árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.  
 
Az alkalmasság igazolásának vizsgálatánál az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (6-8), továbbá a (11-12) bekezdéseit megfelelően alkalmazza. 

Nem

Nem

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

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

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

a III.1.7.) pontban meghatározottak mellett a közbeszerzési dokumentációban kiadott szerződéstervezet szerint 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a 
közös ajánlattevők esetében.

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

A Megrendelő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése és a teljesítés igazolása esetén a szabályszerűen kiállított számlában 
foglalt összeget, figyelemmel a Kbt. 27/A. § 135. § (1) és (6) bekezdéseire, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire a Megbízott bankszámlájára átutalással teljesíti. A fizetés a számla 
kézhezvételét követően 30 napon belül esedékes. A számlázás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). 
 
Megrendelő 10 % előleget biztosít. Az előleg igénylése nem kötelező. 
 
A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés alapján 1 db előlegszámla, 3 db részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult (25-50-
75-100 % készültségi fok mellett). 

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

késedelmi kötbér: késedelmes naponként 0,5 %, max. 20 % 
meghiúsulási kötbér: 30 % 
hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett részre eső megbízási díj 0,5 %-a, max. 20 % 
Ptk. 6:187. § (3-4) bek szerint ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti, továbbá a szerződésszegéssel okozott kár 
megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 
jólteljesítési biztosíték 2 % 
Biztosítékok részletezése a csatolt szerződéstervezet és dokumentáció szerint. 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az eljárást azzal a feltétellel hirdeti meg, hogy a beruházás forrása jelenleg 100 %-ban 
pályázati forrás, amely forrás összegét a támogatási szerződés határozza meg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlatában 
meghatározott ellenérték meghaladja ezt az összeget ajánlatkérő ezt a körülményt olyan feltételnek tekinti, amely alapján az eljárást a 
Kbt. 53. § (6) bek. alapján eredménytelenné nyilváníthatja.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

IgenAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Kbt. 68. § (1-4) ill. (6) bek. szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

Nem

2021.05.19 12:00

HU

60

2021.05.19 14:00

Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § szerint

Nem

Nem

Igen

Igen
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1.Ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszerén keresztül lehet benyújtani. Az érdeklődést az EKR r. 11.§ (5) bek. szerint 
kell jelezni. Az ajánlat részét képező dokumentumokat elektronikus űrlap, vagy ha az nem áll rendelkezésre pdf formában kell 
benyújtani. A nem EKR űrlap formában elkészítendő nyilatkozatok, igazolásokat az ajánlattevő képviselője által cégszerűen (vagy 
meghatalmazással rendelkező által) aláírt módon kell az ajánlathoz csatolni. 
2.A kommunikációra, és megtett nyilatkozatokra, és az ajánlatok benyújtására a Kbt. 41. §, továbbá az EKRr. 11. § az irányadó. 
3.Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bek. alapján az AFben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD)meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.  
4.Az ajánlat a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot tartalmaz űrlap formájában, amelyen a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti adatokat fel 
kell tüntetni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) (5-6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti űrlapot ki 
kell tölteni. 
5. Ajánlat tartalmazza az AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek-re (űrlap). Ennek megfelelően csatolni kell az ajánlathoz a 
kapacitásai rendelkezésre bocsátó szervezet olyan (elő)szerződéses vagy bármilyen más formában vállalt kötelezettségét igazoló 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 
6.Folyamatban lévő változásbejegyzésről az AT köteles űrlap formájában nyilatkozni, amennyiben ilyen változás folyamatban van, úgy 
AT köteles a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak alapjául szolgáló dokumentumot az eljárásban csatolni. 
7. A benyújtandó nyilatkozatokat/űrlapokat nemleges válasz esetén is ki kell tölteni és be kell nyújtani. 
8.Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban minden költség az AT terheli. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolandó irat, 
dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy annak magyar nyelvű fordítását az ajánlathoz – az AT költségén – csatolni 
kell. (Kbt. 47. § (2) bek.) Ezek eltérése esetén a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. 
9.Ak a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, Ak alkalmazza a 71. § (6) bek-t. 
10.Ak felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re. 
11.Ak nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontját. 
12.Alvállalkozók igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség. 
13.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat. Ak 
nyilatkozatmintákat bocsát az AT rendelkezésére, amelyek használata nem kötelező, de tartalmuk irányadó a benyújtandó nyilatkozat 
tartalmát illetően. 
14.Az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányát/aláírásmintáját illetőleg meghatalmazott esetén a legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

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

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

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

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

és helye:

A konzultáció időpontja:

IgenKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

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

Igen

a nettó ajánlati ár 1 %-a

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2

11736037-15361844

Ak a Kbt. 54. § (1) bek. szerint az elj-ban való részvételt a nettó vállalási ár 
1 %-ának megfelelő összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az 
ATnek – választása szerint - az ajánlati kötöttség beálltáig a Kbt. 54. § (2) 
bek-ben meghatározott módon kell az Ak rendelkezésére bocsátania.

2021.05.05

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.

nettó ajánlati ár értékelési szempont esetén: fordított arányosítás felelős műszaki vezető szakmai gyakorlata (hónap) egyenes 
arányosítás Kötelező jótálláson felül vállalt jótállás időtartama (mind a 4 jótállási körben) (hónap) egyenes arányosítás
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.04.29

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

15. Az eljárásban a megajánlásokat magyar forintban kell megadni. 
16.Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 
17.Ak a Kbt. 54. § (1) bek. szerint az elj-ban való részvételt a nettó vállalási ár 1 %-ának megfelelő összegű ajánlati biztosíték 
adásához köti, amit az ATnek – választása szerint - az ajánlati kötöttség beálltáig a Kbt. 54. § (2) bek-ben meghatározott módon kell az 
Ak rendelkezésére bocsátania. 
18. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésre köteles nettó 50.000.000,- Ft/káresemény és nettó 100.000.000,-Ft/év összegű, 
teljes körű, összkockázatú, építési- szerelési biztosítási szerződést kötni, illetve köteles a meglévő biztosítási szerződését a fenti 
értéknek megfelelően a Munkákra kiterjeszteni 
19.Jelen ponthoz (VI.3.9.) kapcsolódóan a KD többletelőírásokat tartalmaz tekintettel a hirdetményfeladó rendszer karakterszám 
korlátozására. 
20. Ak a P1) M1) és M2) alkalmassági feltételek meghatározását és igazolásának módját a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
szigorúbban határozta meg. 
21. FAKSZ: dr. Nagy Noémi 00763 
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