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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17978719Fax:+36 17807811Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-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:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Duna-Dráva Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 építési beruházásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001005332021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 15325787202

Tettye Tér 9.

Pécs HU231 7625

Gerendás Róbert

gerendas.robert@gmail.com +36 72517200

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

24712626241

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Budapest HU110 1054

Garancsy Georgina

kozbeszerzes@meditkonzult.hu



EKR001005332021II.1) Meghatározás

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

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/EKR001005332021/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/EKR001005332021/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

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Egyéb tevékenység:

Nemzeti park működtetése
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - 1.rész: DDNPI Tettye 
Oktatási Központjának felúj.)

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 1.rész: DDNPI Tettye Oktatási Központjának felúj.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.1) Meghatározás

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 tételére 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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001005332021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 építési beruházás

Építési beruházás

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében építési beruházás 3 ajánlati részben:  
 
1.ajánlati rész: DDNPI Tettye Oktatási Központjának felújítása: 
Főbb elvégzendő feladatok: külső és belső burkolatok cseréje, belső nyílászárók cseréje, válaszfalak részbeni bontása-újjáépítése, 
részbeni gépészeti és elektromos installációs átépítés, beltéri festés. 
 
2. ajánlati rész: A pécsi Pintér-kertben vendégház és térburkolat felújítása, kerti világítás bővítése: 
Főbb elvégzendő feladatok: vendégház megújítása bemutató helyiség, akadálymentes mosdó kialakításával és tetőtéri tartózkodó 
apartman felújításával (tetőszerkezet és héjalás cseréje, homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, burkolatok cseréje, válaszfalak 
részbeni bontása-újjáépítése, részbeni gépészeti és elektromos installációs átépítés, beltéri festés), térkő burkolat építése, valamint 
kerti sétányvilágító rendszer megújítása nyomvonalbővítéssel. 
 
3. ajánlati rész: A pécsi Pintér-kertben új üvegház, kapcsolódó előtető és támfal építése: 
Főbb elvégzendő feladatok: terméskő támfalak átépítése, támfalgarázsok fölé új építésű, önhordó üvegház építmény létesítése, 
faszerkezetes, bádogfedésű előtető szerkezet készítése. 
 
Továbbiak az adott ajánlati részeknél külön-külön.



EKR001005332021
701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1. ajánlati rész: DDNPI Tettye Oktatási Központjának felújítása 
 
Főbb elvégzendő feladatok: külső és belső burkolatok cseréje, belső nyílászárók cseréje, válaszfalak részbeni bontása-újjáépítése, 
részbeni gépészeti és elektromos installációs átépítés, beltéri festés. Főbb mennyiségek: 
 
Építészet: 
Parketta bontása, új laminált parketta lerakása: 109,09 m2  
Hidegburkolat bontása, új greslap burkolat: 58,55 m2 
 
Meglévő járdák és lépcsők bontása, új építése 43 m3 
Meglévő nyílászárók bontása, újak beépítése 90 m2 
Gipszkarton álmennyezet készítés 19 m2 
Gipszkarton válaszfal építés 34 m2 
Bútorok beszerzése és beépítése 
 
Gépészet: 
Meglévő fűtésrendszer korszerűsítése, radiátorok, tágulási tartályok cseréje 
1 db split klíma beépítése 
Mosdóhelyiség felújítása, szerelvények cseréje. 
 
Erősáram: 
Horonyvésés téglafalban 351 m 
Fészekvésés 196 db 
Meglévő vezetékek, szerelvények cseréje 
Vakolás 10 cm szélességben 351 m 
 
Gyengeáram: 
Meglévő vagyonvédelmi rendszer cseréje 
Térfigyelő rendszer kiépítése 
Vizuáltechnika beszerzése és beüzemelése 
Struktúrált hálózat kiépítése 
 
 
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.AK köteles 
elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Az egyenértékűséget 
az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. Építési beruházás pontos műszaki tartamát,mennyiségét a KD részeként kiadásra 
kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű 
(átalányáras) típusú,tartalékkeret alkalmazása nélkül AK felhívja AT figyelmét,hogy AT mint átalányárért teljes körűen vállalkozik. 
Továbbiak a KD-ben.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU23 Dél-Dunántúl

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Pécs, Tettye tér 8. hrsz 16218/2 
Tettye Oktatási Központ

Igen

Igen

2. Jótállás időintervalluma (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (Hónap) 15

3. A felhívás III.1.3.) pont M/1.1. alkalmassági követelménynek megfelelő 
szakember többlettapasztalata (Hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

15

Nem

Igen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - 2.rész:A pécsi Pintér-
kertben vendégh,térb.,vil.)

HU23 Dél-Dunántúl

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 2.rész:A pécsi Pintér-kertben vendégh,térb.,vil.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A II.2.7. pont részletesen: A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 8 hónap, de legkésőbb 2022. 
október 31-e.

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:

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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

8

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

 2. ajánlati rész: A pécsi Pintér-kertben vendégház és térburkolat felújítása, kerti világítás bővítése 
 
Főbb elvégzendő feladatok: vendégház megújítása bemutató helyiség, akadálymentes mosdó kialakításával és tetőtéri tartózkodó 
apartman felújításával (tetőszerkezet és héjalás cseréje, homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, burkolatok cseréje, válaszfalak 
részbeni bontása-újjáépítése, részbeni gépészeti és elektromos installációs átépítés, beltéri festés), térkő burkolat építése, valamint 
kerti sétányvilágító rendszer megújítása nyomvonalbővítéssel. Főbb mennyiségek: 
 
Kert: 
Bontás 2m3 
Irtás, föld- és sziklamunka 4 m3, 250 m 
Síkalapozás 2,5 m3 
Helyszíni beton és vasbeton munka  2,5 m2 
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés: 
Köz-és térvilágítás 31 db oszlop elhelyezése 
Kábelezés: 450 m 
Térburkolat készítés 297,6 m2 alapozással, korábbi kavicsos burkolat bontásával 
Meglévő szegélyek bontása, új szegélyek elhelyezése 59,8 m 
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 
 
Vendégház felújítás: 
Falazat, födém, kémények, lépcső, kerámia burkolat, parketta, nyílászárók bontása 
Teherhordó és válaszfalak építése 24,4 m 
Fa tetőszerkezet építése 67,2 m2 
Tetőcserép fedés 90 m2 
Gipszkarton álmennyezet készítés 
Tetőtéri borítás készítése gipszkartonból 56 m2 
Hidegburkolás 35 m2 
Laminált padló fektetés 24 m2 
Belső falak felület előkészítése és festése 193 m2 
Födém és homlokzat hőszigetelése 
Nyílászárók cseréje 11 db 
hőszigetelés magastetőn 41,73m2, külső falazaton 121,5m2 födémen 52,3m2 
gipszkarton álmennyezet 6,9 m2 
 
 
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.AK köteles 
elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Az egyenértékűséget 
az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. Építési beruházás pontos műszaki tartamát,mennyiségét a KD részeként kiadásra 
kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű 
(átalányáras) típusú,tartalékkeret alkalmazása nélkül AK felhívja AT figyelmét,hogy AT mint átalányárért teljes körűen vállalkozik. 
Továbbiak a KD-ben.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Pécs, Tettye tér 9. hrsz 15982. 
Pintér-kert

Igen

Igen

2. Jótállás időintervalluma (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (Hónap) 15

3. A felhívás III.1.3.) pont M/1.2. alkalmassági követelménynek megfelelő 
szakember többlettapasztalata (Hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

15

Nem

Igen
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (3 - 3.rész:A pécsi Pintér-
kertben új üvegh,előt.,támf.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU23 Dél-Dunántúl

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - 3.rész:A pécsi Pintér-kertben új üvegh,előt.,támf.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A II.2.7. pont részletesen: A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 8 hónap, de legkésőbb 2022. 
október 31-e.

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:

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

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

8

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061

Pécs, Tettye tér 9. hrsz 15982. 
Pintér-kert
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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)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

3. ajánlati rész: A pécsi Pintér-kertben új üvegház, kapcsolódó előtető és támfal építése 
 
Főbb elvégzendő feladatok: terméskő támfalak átépítése, támfalgarázsok fölé új építésű, önhordó üvegház építmény létesítése, 
faszerkezetes, bádogfedésű előtető szerkezet készítése. Főbb mennyiségek: 
 
Egyoldali falzsaluzás 91,48 m2 
Vasbetonfal készítése 19,25 m3 
Támfal építés 7,6 m3 
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 7,641 m3 
Homlokzati felületképzés mélyített hézagolással, nyers kőfalon 26 m2 
Előtető építés sávos szalagfedéssel 48 m2 
Betonacél helyszíni szerelése 3,8 t 
Egyéb épület acélszerkezetek 1,4 t 
Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten 55 m2 
Üvegház építés tégla falazattal, hőszigetelve és Schüco szerkezettel 82 m2 
Hidegburkolás 16 m2 
Napvitorla kompletten szerelve 35,75 m2 
 
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.AK köteles 
elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Az egyenértékűséget 
az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania. Építési beruházás pontos műszaki tartamát,mennyiségét a KD részeként kiadásra 
kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű 
(átalányáras) típusú,tartalékkeret alkalmazása nélkül AK felhívja AT figyelmét,hogy AT mint átalányárért teljes körűen vállalkozik. 
Továbbiak a KD-ben.

Igen

Igen

2. Jótállás időintervalluma (min. 36 hónap, max. 60 hónap) (Hónap) 15

3. A felhívás III.1.3.) pont M/1.3. alkalmassági követelménynek megfelelő 
szakember többlettapasztalata (Hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

15

Nem

Igen

8

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó  külön-külön:  
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra 
vonatkozóan, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia, akként, hogy Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot köteles 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra vonatkozóan a tárgyi közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján 
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró 
okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. Figyelembe veendő továbbá a Kbt. 64. § 
(1) - (2) bekezdései. 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. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése 
alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az 
ajánlatukban nyújtsák be! A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az 
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani! A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint a Kbt. 69. § (11a) 
bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, arról hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön: 
 
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A.§-t, azaz ajánlattevőnek a kizáró okok igazolását az ajánlatba szükséges benyújtani. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az 
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a 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

A II.2.7. pont részletesen: A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 8 hónap, de legkésőbb 2022. 
október 31-e.

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:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Nem

Nem

Igen

INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061
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Mindegyik ajánlati rész esetén: 
 
M/1.: 
 
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jár el, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a 
gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. 
 
 
1. ajánlati rész esetén: 
M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti – MV-É (Építési szakterület) jogosultságú, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az 
ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
 
2. ajánlati rész esetén: 
M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti – MV-É (Építési szakterület) jogosultságú, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az 
ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön:  
 
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § alapján jár el, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a 
gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.  
 
M/1.: Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük /képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  
 
A szakember saját kezűleg aláírt, csatolt szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie: 
•        a szakember által ellátott feladat tárgyának, és 
•        a szakember által ellátott feladat időtartamának (legalább év, hó megjelöléssel), 
•        a szakember végzettségének, képzettségének (amennyiben azzal rendelkezik, úgy a jogosultság kamarai számának és a 
jogosultság megszerzési idejének (év, hónap, nap pontossággal)). 
Csatolandó továbbá a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.  
Csatolandó továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolati példánya, ide nem értve azt az esetet, amikor a 
szakember szerepel a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, amely esetben az érvényes jogosultság igazolja a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséget. 
 
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. AK rögzíti, 
hogy szakmai tapasztalat alatt a naptári hónapban megadott szakmai tapasztalati időt érti. A szakmai tapasztalat vonatkozásában, az 
időben párhuzamos szakmai tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. Kizárólag 
egész hónapok ajánlhatók meg azzal, hogy ajánlatkérő minden megkezdett naptári hónapot egész hónapnak fogad el. 
 
Csatolni kell továbbá "Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek" című 
EKR űrlapot kitöltve. Ezen EKR űrlapot csak az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns szakember tekintetében 
kell kitölteni. AK felhívja AT figyelmét, miszerint ATnek a fentiekben hivatkozott EKR űrlap esetén az "Eljárást megindító felhívás 
alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése" pontban az M/1.1 vagy M/1.2. vagy M/1.
3. pont szerinti hivatkozást kell rögzíteni. Továbbá az EKR űrlapban "szervezet" alatt a szakemberrel munkajogviszonyban vagy a 
munkajogviszonyon kívül álló egyéb jogviszonyt kell feltüntetni, mely jelen közbeszerzési eljárásban relevanciával bír.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön: 
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön: 
Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön: 
Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön: 
Ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön: 

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

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön:  
 
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező  
szerződéstervezet tartalmazza. A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 
 
A jelen szerződés összegének finanszírozása a Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 
keretében a HUHR / 1901/2.1.2./0061 azonosítószámú projekt keretében történik.  
 
A támogatás intenzitása: 100,000000 % (85 % uniós támogatás és 15 % hazai társfinanszírozás).  
 
Megrendelő 1 (egy) db előlegszámla, valamint 4 db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget.  
Részszámlák kiállítására a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás árazott költségvetés szerint megvalósult, igazolt 
teljesítésekkel összhangban kerülhet sor az alábbiak szerint. 
Vállalkozó az első részszámla kibocsátására – a 322/2015 (X.30) Korm.rendelet 32. § (4) bekezdésének is megfelelően -  15 %-ot elérő, 
megvalósult teljesítés esetén jogosult.. 
Vállalkozó a második részszámla kibocsátására a legalább 35%-os készültségi fok elérését követően jogosult.. 
A harmadik részszámla kiállítására Vállalkozó legkésőbb a 55%-os készültségi fok elérése esetében jogosult.. 
A negyedik részszámla kiállítására Vállalkozó legkésőbb a 80%-os készültségi fok elérése esetében jogosult.. 
A végszámla nem lehet kevesebb a szerződés szerinti – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 20%-ánál, amely az árazott 
költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének 
elérésekor. 
 
Továbbiak a KD-ben.

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

Mindegyik ajánlati rész esetén, irányadó külön-külön: 
 
Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő 
tekintetében olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér 
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a, maximum a teljes 
nettó szerződéses ellenérték 20%-a.  
 
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul vagy Vállalkozó a szerződésből 
eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi, Vállalkozó a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni.  
 
Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5 %-a, amelyet az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a 
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon kell teljesíteni. 
 
 Jótállási biztosíték: Jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a, amely a 
szerződés teljesítésének – a sikeres műszaki átadás-átvétel – időpontjától a jótállási kötelezettség lejáratát követő 30. napjáig tart.  
 
Jótállás: Értékelési szempont, időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű, 
de nem lehet kevesebb, mint a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. A 36 
hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik. 
 
Továbbiak a KD-ben.

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

jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
 
3. ajánlati rész esetén: 
M/1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti – MV-É (Építési szakterület) jogosultságú, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az 
ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
 
 
Az egyes ajánlati részek között ajánlatkérő megengedi a szakemberek közötti átfedést.

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

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.

(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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Mindegyik ajánlati rész esetén: 
A felhívás III.1.7. pontja alapján

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A 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

 
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő 
nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.  

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

NemAjánlatkérő 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 

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

IV.2) Adminisztratív információk

 A bontási eljárásra a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bekezdései az irányadóak

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

2022.02.03 10:00

HU

60

2022.02.03 12:00

 https://ekr.gov.hu

Nem

Nem

Nem

Nem
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Mindegyik ajánlati rész esetén irányadó, külön-külön:  
1.Helyszíni bejárás időpontja és helye: 2022.01.21. - e, 10.00 óra,  7625 Pécs, Tettye tér 9.  
2.AK az eljárás során a 322/2015.(X.30.)Korm.rendelet, továbbá a 424/2017(XII.19.)Korm.rendelet, 2015. évi CXLIII. törvény és a 272
/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján jár el.  
3.AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.  
4. Hiánypótlás lehetősége:Kbt.71.§ szt.  
5. Ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424 
/2017(XII.19.)Korm.r.15.§(2) bekezdése alapján. Bontási eljárásra a 424/2017 (XII .19.)Korm.r.15. § (2)-(3) bekezdései, valamint a Kbt. 
68. § rendelkezései az irányadók.  
6.AK nem alkalmazza a Kbt.114.§(11) bek.t.  
7. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.  
8.AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő 
nyerteseknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  
9. Ajánlatok összeállításával, benyújtásával kapcs. összes költség AT-őt terheli.  
10. AT előírja a nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről.  
11. AT köteles csatolni felolvasólapot, köteles Kbt. 66. § (2) bek.re, a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)-re nyilatkozni. 
Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott 
költségvetési kiírást, valamint mindezt Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolnia szükséges.  
12. AT köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 1. ajánlati rész: legalább 
10.000.000,-Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű, míg 2. ajánlati rész: legalább 20.000.000,-Ft/év és legalább 
10.000.000,-  Ft/káresemény mértékű, 3. ajánlati rész esetén: 15.000.000,-Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű, 
teljes körű építési-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra, a KD-ben foglaltak alapján, és erről nyilatkozni.  
13. Kiegészítő tájékoztatás: kizárólag írásban az EKR rendszeren keresztül.  
14. Eljárást megindító felhívásban , KD-ban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII.tv. (azaz a Kbt.) 322/2015.(X.30.)Korm.
rendelet, továbbá a 424/2017(XII.19.)Korm.rendelet, 272/2014. (XI. 5.)Korm. rendelet irányadóak.  
15.Rövidítések:AT= Ajánlattevő,AK=Ajánlatkérő,KD=Közbeszerzési Dokumentumok.  
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Garancsy Georgina (lajstromszám: 00229)  
17. A Kbt. 76. § (5) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1)-(2) bek. alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint: 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legjobb ár-
érték arányt  tartalmazó ajánlat kiválasztása. Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás módszerével történik. Az értékelés módszere a 2. 
és a 3. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt 
képlet alkalmazásával történik.  
18. EKR azonosítószám: EKR001005332021 
19. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül.  
20. EKR karakterkorlát okán jelen eljárásban az eljárás teljes neve: Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési 
Program 2014-2020 keretében építési beruházás 3 ajánlati részben (1.ajánlati rész: DDNPI Tettye Oktatási Központjának felújítása, 2. 

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

NemAjánlatkérő 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:

10-0

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

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

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

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

lejártát követően következik be.

Nem

Minegyik aj.rész: 1. értékelési sz. esetében fordított ar. módsz. 2. és 3. értékelési sz. pontszámok kiszámítása a Min.kiadott Útm. Kbt. 
77. § (1) bek.legkedvezőbb szint, ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghat.arányosítás.
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

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

(A rendszer automatikusan tölti)2022.01.14

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

ajánlati rész: A pécsi Pintér-kertben vendégház és térburkolat felújítása, kerti világítás bővítése,  3. ajánlati rész: A pécsi Pintér-
kertben új üvegház, kapcsolódó előtető és támfal építése). 
21. Továbbiak KD-ben.
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