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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 

A következő helyett:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:A módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

III.1.3Szakasz száma:

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

V.1.1) A módosítás oka

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45212100-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson

EKR000449142021

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 
-        szabadtéri mozi kialakítása 
 

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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2021.06.03 15:00Helyesen:

2021.06.03 14:00A következő helyett:

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi időA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

IV.2.6Szakasz száma:

2021.06.03 13:00Helyesen:

2021.06.03 12:00A következő helyett:

Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi időA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

IV.2.2Szakasz száma:

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 az M2.) alkalmassági követelmény vonatkozásában 
megajánlott szakemberét, akit 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. 
 
 

Helyesen:

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. 
 
 
 
Ajánlattevőnek nyilatkozatban be kell mutatnia mindhárom M2.) alkalmassági követelmény 
vonatkozásában megajánlott szakemberét, akit 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. 
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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. 

Helyesen:

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. 
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 1.800.000,- 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 
 

A következő helyett:

További információk:A módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

VI.3.9Szakasz száma:
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(A rendszer automatikusan tölti)2021.04.29

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

Ajánlatkérő a felhívás II.1.4., II.2.4., III.1.3., VI.3.9., pontjaiban eszközölt módosítást. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az 
ajánlattevőket, hogy az eredeti ajánlattételi határidő (2021. 05. 19. 12.00 óra) 2021. 06. 03. napján 13.00 órára módosul

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

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. 
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 1.800.000,- 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 
22. Ajánlatkérő tájékoztatja az AT-et, hogy jelen módosítással a közbeszerzési műszaki 
dokumentáció is módosul. 
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