
Ajánlattételi felhívás

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.ddnp.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72279200Fax:+36 72279200Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU231NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.ddnp.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72517229Fax: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

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
35438540

Pécs HU231 7625

Tettye Tér 9.

Gerendás Róbert

gerendas.robert@gmail.com +36 72518226

Dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd EKRSZ_
57432737

Siklós 7800

Felszabadulás Utca 38/A.

Zoric Ildikó

jougyved@gmail.com

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység



II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Denevérmúzeum épület felújítása, átalakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

I. rész tekintetében:7678 Abaliget, 227/2.hrsz. II. rész tekintetében: Pécs,Jakabhegy 089/5. hrsz. (
Jakabhegyi Pálos kolostor) III. rész tekintetében: 7843 Szaporca 0203 hrsz.

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:180vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

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

Egyéb tevékenység: Természetvédelem

Építési beruházás

HUHR/1601/2.1.2/0016 projekt kivitelezési munkái

1. rész: Denevérmúzeum épület felújítása, átalakítása (1 db vállalkozási szerződés beszerzése) A meglévő 167 m2 beépített 
alapterületű (pince+földszint+tetőtér) épület felújítása, átalakítása és energetikai korszerűsítése Főbb, jellemző munkák: - vízszintes 
vízszigetelési munkák, - válaszfal bontások és új válaszfalak építése, áthidalók elhelyezésével, - külső- és belső nyílászárók bontása és 
elhelyezése, - külső homlokzat lemosása, - belső falfelületek glettelése, festése, mázolás, -padlóburkolatok készítése, - meglévő 
tetőhéjazat, lécezés és bádogos szerkezetek cseréje, - padlószerkezetek hőszigetelése, - külső munkák, térbulat készítése, kerti 
bútorok kihelyzése, növénytelepítés, Szakági munkák: - Épületvillamossági szerelések, szerelvények elhelyzése, világítás 
korszerűsítése, érintésvédelem, gyengeáramú rendszerek építélse, - Épületgépészeti munkák, fűtési rendszer korszerűsítése, belső 
vízellátás- és csatornázás, szellőzés. A kivitelezés nem építési engedélyköteles tevékenység. 2. rész: A volt Pálos kolostor rom 
épületének jókarbantartási munkái(1 db vállalkozási szerződés beszerzése): A rom épület 1976 és 1988 közötti állagmegóvási munkái 
támogatás híján félbemaradtak, állapota a 2000-es évek elejére kritikussá vált ezért szükséges a jókarbantartási munkák elvégzése. A 
falakon megtelepedett növényzetet és a mikroorganizmusokat el kell távolítani a gyökérmaradványok teljes eltávolításával. A mohák, 
zúzmók, eltávolítása gyökérkefével lehetséges (60 m2). A mikroorganizmusok eltávolítása vegyszeres úton történik, amely a teljes 
falfelületek 5 %-át érinti. A terméskő jellegű faltestek esetében a fugákat kb. 2 cm mélységig ki kell kaparni és újra kell fúgázni (655 
m2). A mélyebb hézagokat hígabb habarccsal, injektálással kell kitölteni, a felszínhez közeli szakaszokon földnedves anyaggal kell a 
munkát végezni. A kis elemekből (apró kövek, tégla darabok) készített falaknál a fugák óvatos kikaparása az első lépés, majd a 
mélyebb hiányok injektálása és a falfelület teljes átdörzsölése szükséges (136 m2). Nem jelentős mértékben, de falhiányok pótlása is 
szükséges (1,4 m3). A védtelen falak esetébena kb. 20 cm átlag magasságú zárósort tételesen át kell vizsgálni, a kilazult, bizonytalan 
elemeket el kell bontani, amely előzetes becslés alapján a falegyen 80 %-a (38 m3). A falak felső zónáját hidrofobizálni kell. A munka 
nem engedélyköteles, azonban akivitelezés megkezdése előtt a műemléki hatóság részvételével helyszíni bejárás szükséges. 3. rész: Ős
-Dráva látogatóközponthoz kapcsolódó kivitelezés (Külső időszakos zuhanyzó és öltözőépület építése, 1 db vállalkozási szerződés 
beszerzése) 1 db külső időszakos zuhanyzó és öltözőépület építése Az épület alaprajzilag 6,19 m hosszú és 4,19 m széles Helyiségek 
alapterületei: Női öltöző és zuhanyzó 7,19 m2 Ffi öltöző és zuhanyzó 7,19 m2 Takarító raktár és gépészet 7,36 m2 Összesen: 21,74 m2 
Főbb szakági munkarészek: - tartószerkezeti munkák, - építészeti munkák, - épületvillamosság, - épületgépészet. A jelen kivitelezés 
építési engedélyköteles tevékenység. Valamennyi részajánlati körben a részletes mennyiségeket és információkat a kivitelezési 
tervdokumentációk és a költségvetési kiírások tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervekben és költségvetési 
kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány 
vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is,azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)Korm.rendelet 46. § (3) 
bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.



-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:

701. részszempont: nettó ajánlati ár (EUR)

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)

1. rész: Denevérmúzeum épület felújítása, átalakítása (1 db vállalkozási szerződés beszerzése) A meglévő 167 m2 beépített 
alapterületű (pince+földszint+tetőtér) épület felújítása, átalakítása és energetikai korszerűsítése Főbb, jellemző munkák: - vízszintes 
vízszigetelési munkák, - válaszfal bontások és új válaszfalak építése, áthidalók elhelyezésével, - külső- és belső nyílászárók bontása és 
elhelyezése, - külső homlokzat lemosása, - belső falfelületek glettelése, festése, mázolás, -padlóburkolatok készítése, - meglévő 
tetőhéjazat, lécezés és bádogos szerkezetek cseréje, - padlószerkezetek hőszigetelése, - külső munkák, térbulat készítése, kerti 
bútorok kihelyzése, növénytelepítés, Szakági munkák: - Épületvillamossági szerelések, szerelvények elhelyzése, világítás 
korszerűsítése, érintésvédelem, gyengeáramú rendszerek építése, - Épületgépészeti munkák, fűtési rendszer korszerűsítése, belső 
vízellátás- és csatornázás, szellőzés. A kivitelezés nem építési engedélyköteles tevékenység. A részletes mennyiségeket és 
információkat a kivitelezési tervdokumentáció és a költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 
tervekben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden
ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is,azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45350000-5

45310000-3

45210000-2

Fő CPV-kód:

7678 Abaliget, 227/2.hrsz.

Igen

Igen

2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben előírt szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje(min. 0 
hónap - max. 48 hónap)

15

3. részszempont: Többlet jótállás vállalása (min. 0 hó-max. 24 hó) 15

Nem

Igen

180

Nem



II.2.5) Értékelési szempontok

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

2. rész: A volt Pálos kolostor rom épületének jókarbantartási munkái(1 db vállalkozási szerződés beszerzése): A rom épület 1976 és 
1988 közötti állagmegóvási munkái támogatás híján félbemaradtak, állapota a 2000-es évek elejére kritikussá vált ezért szükséges a 
jókarbantartási munkák elvégzése. A falakon megtelepedett növényzetet és a mikroorganizmusokat el kell távolítani a 
gyökérmaradványok teljes eltávolításával. A mohák, zúzmók, eltávolítása gyökérkefével lehetséges (60 m2). A mikroorganizmusok 
eltávolítása vegyszeres úton történik, amely a teljes falfelületek 5 %-át érinti. A terméskő jellegű faltestek esetében a fugákat kb. 2 cm 
mélységig ki kell kaparni és újra kell fúgázni (655 m2). A mélyebb hézagokat hígabb habarccsal, injektálással kell kitölteni, a 
felszínhez közeli szakaszokon földnedves anyaggal kell a munkát végezni. A kis elemekből (apró kövek, tégla darabok) készített 
falaknál a fugák óvatos kikaparása az első lépés, majd a mélyebb hiányok injektálása és a falfelület teljes átdörzsölése szükséges (136 
m2). Nem jelentős mértékben, de falhiányok pótlása is szükséges (1,4 m3). A védtelen falak esetébena kb. 20 cm átlag magasságú 
zárósort tételesen át kell vizsgálni, a kilazult, bizonytalan elemeket el kell bontani, amely előzetes becslés alapján a falegyen 80 %-a (
38 m3). A falak felső zónáját hidrofobizálni kell. A munka nem engedélyköteles, azonban a kivitelezés megkezdése előtt a műemléki 
hatóság részvételével helyszíni bejárás szükséges. A részletes mennyiségeket és információkat a kivitelezési tervdokumentáció és a 
költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervekben és költségvetési kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda 
értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is,azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján 
mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45210000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - A volt Pálos kolostor rom épületének jókarb. munk.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Ajánlatkérő a II.1.4) pontban megadott időtartamnál 180 naptári napot ért. Előteljesítés megengedett. Ajánlatkérő a munkaterületet a 
szerződéskötést követő 8 napon belül átadja Vállalkozónak.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

Nem

Nem

Nem

Igen

HUHR/1601/2.1.2/0016 projekt

Pécs,Jakabhegy 089/5. hrsz. (Jakabhegyi Pálos kolostor)



Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Ős -Dráva látogatóközponthoz kapcs. kivitelezésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Ajánlatkérő a II.1.4) pontban megadott időtartamnál 180 naptári napot ért. Előteljesítés megengedett. Ajánlatkérő a munkaterületet a 
szerződéskötést követő 8 napon belül átadja Vállalkozónak.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. részszempont: nettó vállalkozói díj (EUR)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Igen

2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben előírt szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje(min. 0 
hónap - max. 48 hónap)

15

3. részszempont: Többlet jótállás vállalása (min. 0 hó-max. 24 hó) 15

Nem

Igen

180

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

HUHR/1601/2.1.2/0016 projekt



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:

701. részszempont: nettó vállalkozói díj (EUR)

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)

3. rész: Ős -Dráva látogatóközponthoz kapcsolódó kivitelezés (Külső időszakos zuhanyzó és öltözőépület építése, (1 db vállalkozási 
szerződés beszerzése) 1 db külső időszakos zuhanyzó és öltözőépület építése Az épület alaprajzilag 6,19 m hosszú és 4,19 m széles 
Helyiségek alapterületei: Női öltöző és zuhanyzó 7,19 m2 Ffi öltöző és zuhanyzó 7,19 m2 Takarító raktár és gépészet 7,36 m2 
Összesen: 21,74 m2 Főbb szakági munkarészek: - tartószerkezeti munkák, - építészeti munkák, - épületvillamosság, - épületgépészet. A
jelen kivitelezés építési engedélyköteles tevékenység. A részletes mennyiségeket és információkat a kivitelezési tervdokumentáció és a
költségvetési kiírás tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervekben és költségvetési kiírásokban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, 
mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda 
értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is,azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján 
mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45350000-5

45311200-2

45210000-2

7843 Szaporca 0203 hrsz.

Igen

Igen

2. részszempont: Az M.1) alkalmassági körben előírt szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje(min. 0 
hónap - max. 48 hónap)

15

3. részszempont: Többlet jótállás vállalása (min. 0 hó-max. 24 hó) 15

Nem

Igen

180

Nem



Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint 
nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az ajánlattevőnek a 
pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni.. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az 
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani
a kizáró okok hiányáról. A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása 
ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható 
ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy 
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az 
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a 
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti 
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti 
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg 
köteles benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az 
ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 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. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § 
alapján 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, valamint a változásbejegyzési eljárásra 
vonatkozó nyilatkozatot az erre vonatkozó EKR űrlap segítségével. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII
.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági 
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban 
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 

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) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön 
felhívja a figyelmet a Kbt. 62 § (1) q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. Továbbá a Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérőnek ki
kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k), m) vagy q) pontjában foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

Ajánlatkérő a II.1.4) pontban megadott időtartamnál 180 naptári napot ért. Előteljesítés megengedett. Ajánlatkérő a munkaterületet a 
szerződéskötést követő 8 napon belül átadja Vállalkozónak.

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

HUHR/1601/2.1.2/0016 projekt



1. A teljesítés fedezete 85%-ban a HUHR/1601/2.1.2/0016 számú pályázati támogatás, 15 % önerő. Finansz.: utófinanszírozás.A 
kifizetés pénzneme EUR. 2. Benyújtható számlák: 1. rész: 3 db rész- és 1 db végszámla, 25, 50, 75 és 100 % készültségeknél, 2.és 3. 
rész: 1 db rész- és 1 db végszámla 50 és 100 % kész.-nél. Minden résznél: 3. Előleg: a nettó vállalkozói díj 5 %-a. Elszámolása a 
végszámlában történik. 4. Telj.igazolás a Kbt. 135. § (1) bek. szerint 15 napon belül. 5.Fizetési határidő: A (rész)számla a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdés szerint a kézhezvételétől számított harminc napon belül banki átutalással kerül kifizetésre. 6. Alvállalkozók 
igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. 32/A. és 32/B. § szerint történik. 7. Az 
Áfa fizetése a 3. résznél az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény) 142. §-nak hatálya alá tartozik ( fordított áfa), az 1. és 2. résznél 
nem tartozik a hatálya alá. 8. Von. jogszabályok: 2013. évi V. törv.

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

Minden résznél: 1. Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap, minden késedelmesen eltelt nap után, de maximum 20 %. 30 
napos késedelem elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani vagy elállással megszüntetni és meghiúsulási kötbért 
követelni. 2. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a 
végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerz. teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját 
elhatározásából, neki felróható okból eláll. 3. Jótállás: Értékelési részszempont, időtartama a nyertes ajánlat szerinti mértékű, de nem 
lehet kevesebb, mint a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. 4. Teljesítési és jótállási biztosíték: a nettó 
vállalkozói díj 5-5 %-a. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell a biztosíték határidőre történő 
rendelkezésére bocsátásáról. 5. AK. a Kbt. 135. § (6) bek.-t alkalmazza

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Minden rész esetében: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni
kívánt szakembert: 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet/IV. Felelős műszaki vezetés 1. része (Általános építmények felelős műszaki vezetői 
szakterületek), vagy a kiadási időtől függően (2014.01.01. előtt) MV-Ép/A) szerint a nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik. Szakirányú gyakorlati időnek Ajánlatkérő a szakmagyakorlási tevékenységi 
szakterületnek megfelelő 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § szerinti gyakorlatot fogadja el. A szakembernek a Kormány 
rendeletben meghatározott egyetemi végzettség (okl. építészmérnök, okl. építőmérnök) esetén legalább 36 hónapos, főiskolai 
végzettség (építészmérnök, építőmérnök) esetén 48 hónapos szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a megkövetelt 
szakterületen.Ajánlatkérő a Korm. szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt foglalkoztatóknál 
eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/vagy tényleges projektekben való 
szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket egyszer 
veszi figyelembe. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember legfeljebb két rész teljesítéséhez ajánlható meg.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1: Csatolni kell a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az előírt követelményeknek megfelelő szakemberről szóló nyilatkozatot, 
amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét és a szakmai gyakorlati idejét, valamint azt, hogy a szakember munkaviszony, 
vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Csatolni kell továbbá a szakember 
önéletrajzát (szakember által aláírtan), a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítéséhez 
rendelkezésére fog állni (szakember által aláírtan), valamint a képzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) másolatát. A gazdasági 
szereplőnek nyilatkozni kell arról, hogy amennyiben a szakmagyakorlás feltétele a magyarországi kamarai regisztráció, akkor a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a szakmagyakorláshoz szükséges 
kamarai regisztrációval. Amennyiben a szakember rendelkezik már érvényes kamarai regisztrációval, és az elektronikus adatbázisban 
ellenőrizhető, akkor az ajánlatban meg kell adni az illetékes kamara nevét és az adatbázis elektronikus elérhetőségét, ahol a 
szakember regisztrációja ellenőrizhető. Amennyiben a regisztráció ilyen adatbázisban nem ellenőrizhető, akkor csatolni szükséges az 
érvényes nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, 69. § 
(4)-(7) bek., valamint a Kr. 22. és 24. § vonatkozó bekezdései.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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]:

igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi 
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.Öntisztázás a Kbt. 64. §. 
szerint A kizáró okok fenn nem állása igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet.



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

2019.01.07Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

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:

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2019.01.07 10:00

HU

60

2019.01.07 12:00

Nem



2018.12.21

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 2. AK az 1.
részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, a 2. és 3. részszempont esetében az arányosítás módszerét
alkalmazza, a módszerek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 3. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az
adott ajánlati elem - legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 2. részsz.: min. 0 
hónap 3. rész: min. 0 hónap - és azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható 
pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad: 2. részsz: max. 48 hónap 3. részsz: max. 24 hónap 4. Az ajánlatok 
összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 5. AK a hiánypótlás lehetőségét a 
Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8) bekezdésében foglaltakra. AK alkalmazza a 71. (6) 
bekezdését. 6. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési 
kötelezettségvállalást tartalmazó [Kbt. 35. § (6) bekezdése] - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a közbeszerzési dok.-ban 
részletezett tartalommal. 7. Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és a közb. dok.-
ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot. 8. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési 
rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot 
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben 
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton 
megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. 9. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni. 10. Az ajánlatban a Kbt. 66
. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell. 11. Szakmai ajánlat benyújtásának a kötelezettsége: AK előírja, hogy az ajánlatban 
csatolni kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetéseket Excel formátumban is, amelyek a 322/2015. (X.30) Korm.r. 24. 
§ (1) bek. alapján a szakmai ajánlatnak minősülnek. 12. Azon alkalmassági feltétel és előírt igazolási mód, mely a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került 
megállapításra: III.1.3. pont szerinti M.1 alkalmassági követelmények. 13. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság 
létrehozását kizárja. 14. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 15. AK az ajánlatok elbírálása során 
alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 16. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája, a dok.-
ban részletezettek szerint. 17. AK nem kéri az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában előírtak megjelölését. 18. A
nyertes AT köteles − legkésőbb a szerz.köt. időpontjára − összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy
E.A.R.) kötni vagy meglévő fel.bizt. kiterjeszteni legalább 1.r: 50, 2-3.r. 10 MFt/biz.id.szak, és 1.r.: 10, 2.és3. r.:2 MFt/
káresemény mértékéig, melynek a műsz. át.ad. köv. 12 hó-ig érv.ben kell maradni.. 19. AK helyszíni bejárást nem tart. 20. AK 
konzultációt nem tart, a felhívással, illetve dok.-val kapcs.- kiegészítő táj.-t a Kbt. 56. §, és 114.§ (6) bek.-nek megfelelően az EKR
rendszeren keresztül kérhet. 22. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a
végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 21. Irányadó idő: A felhívásban és dok.-ban valamennyi órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 22. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Zoric Ildikó
; lajstromszám: 000158 KARAKTERKORL. MIATT TOVÁBBI INF.-OK A DOK.-BAN

V.2) További információk




