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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.bmsk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12069701Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:20431/2020  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.

Ajánlatkérő 
neve:

Interaktív könyvtár, levéltár kialak. SzekszárdonKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000990482020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

EKRSZ_6555113
2

Istvánmezei Út 1-3

Budapest HU110 1146

Pálffy Katalin

ekr@bmsk.hu +36 306274521
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

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

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000990482020/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/EKR000990482020/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

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Egyéb tevékenység:

Állami magasépítési beruházás

Interaktív könyvtár, levéltár kialak. Szekszárdon

EKR000990482020

Építési beruházás

Új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása Szekszárdon
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU233 Tolna

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

45262800-9

45262700-8

45210000-2

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

Interaktív könyvtár, levéltár kialak. Szekszárdon

7100 Szekszárd, Hunyadi utca, 4000/10. helyrajzi szám

Kialakítandó egy olyan teljeskörűen akadálymentesített többfunkciós „L” alakú közhasználatú építmény melynek központi aulájából, 
(tudástár szerűen) mind a felnőtt könyvtár, mind a levéltár funkció is elérhető. Az aulához kapcsolódik ruhatár, kávéház, szociális 
blokk, egy legalább 200 fő befogadni képes rendezvényterem, illetve a gyermek könyvtárat is innen lehet megközelíteni. 
Elhelyezésre kerül egy 778,21m2 alapterületű kétszintes tömörraktár, beépített síneken, elektronikusan mozgatható irattári tároló 
állványrendszerrel, összesen 2923 polcfolyóméter tárolási kapacitással. 
Az I. emeleten közösségi tér, előadó és oktató termek, felnőtt könyvtár, irodák, kiszolgáló helyiségeik kerülnek elhelyezésre. 
A II. emeletre felnőtt könyvtár, irodák, és kiszolgáló helyiségeik kerülnek. 
Az épületben 4 db felvonó berendezés lesz elhelyezve. 
A könyvtár - levéltár által berendezhető, szolgáltatások, rendezvények kitelepülésére alkalmas zöldterület, park kerül kialakításra. 
Az ingatlanon 62 db felszíni parkoló és 30 db kerékpár tároló létesül. 
A tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 3551m2. 
Az épület nettó szintenkénti összes alapterülete: 
földszint: 3140,11 m2, I. emelet: 1811,67m2, II. emelet: 1108,92 m2, mindösszesen: 6060,70m2 
Ebből könyvtár- / előadó- / oktató terem mindösszesen 1787,7m2. 
Az épület homlokzatán 1015m2 függönyfal készül, valamint 2470 m2 nagyelemes homlokzatburkolati táblákból készülő átszellőztetett 
homlokzatburkolat kerül kialakításra, szálas szigetelőanyaggal hőszigetelt kivitelben. 
Az épület tetőfelületére 3×152db napelem panel kerül elhelyezésre összesen 150 kWp teljesítménnyel. 
Térkőburkolatú járdák és parkolók építése 3208 m2, aszfaltburkolatú utak építése 1360 m2 
Az épület körüli környezetrendezés során 5200m2 zöldfelület létesül. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezési munkák építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági 
(erősáram és gyengeáram) munkákat is tartalmaz. 
 
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés 
alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. 

Igen

Igen

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlet 

6
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A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, munkaterület átadását követő naptól kezdődően a sikeresen záruló 
műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napjával záródóan értendő. 
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 
Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a. 

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

70Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)

3 A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlet 
tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)

6

4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlet 
tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap)

6

5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja 6

5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja 6

Nem

Igen

Nem

600

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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P/1-P/2. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD) történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§ (1)-(3) bekezdése, 
valamint a Kr.1.§(1) bekezdés és 2.§(5) bekezdésnek megfelelően – ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös 
ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész .α pont kitöltése. 
Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§
(4) bekezdés alapján. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) 
bekezdésére, a 41/A. § (4)-(5) bekezdéseire, valamint a 35. § (2a) bekezdésére. 
 
P/1. A Kbt.65.§(1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladásának napját 
megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli 
törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti 
ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, 
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, 
alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a 
az irányadó. 
Igazolási mód: ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek 
hatálya alá. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.  
ATnek elektronikus űrlapon 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 tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ATnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. 
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. 
k) pont kb) alpont). 
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya 
alá. ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés 
teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. 
alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem 
vesznek részt alkalmasság igazolásában. 
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások 
benyújtására: 
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) 
előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. 
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell 
igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-
ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is 
elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát 
az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]: 
 
ATnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi 
alkalmassági követelményeknek: 
Sz1) Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. 
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.  
 
Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy 
az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés 
szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.  
Ig. mód: lásd III.1.3. M1)-M2) pont. 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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M1)-M3). 
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD)  történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§ (1)-(3) bekezdés, valamint a 
Kr.1.§(1) bekezdés és 2.§ (5) bekezdés megfelelően – ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, 
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész .α pont kitöltése. Jelen 
dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.
§(4) bekezdés alapján. Az EEKD(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. 
 
M1) AK (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján be kell nyújtania a jelen AF feladásának napját megelőző 60 
hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti (M.1.1. esetében közhasználatú 
építmény felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési munkák, M.1.2-M1.5. esetében épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési 
munkák, ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki 
átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) 
bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat. 
 
M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) 
bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat (a szakember neve, annak a pozíciónak [M2)1-M2)3] a 
megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt rendelkezésre fog állni) egyéb  részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza. 
A szakemberek tekintetében benyújtott önéletrajznak a szakemberek szakmai tapasztalatát év/hónap bontásban kell tartalmaznia. 
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. 
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott 
eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év 
közül egynél több üzleti évben negatív volt. 
 
A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan, 
amennyiben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési 
munkák) származó nettó árbevétele nem éri el az összesen 2.500.000.000,- HUF összeget.) 
 
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt 
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési munkák) származó nettó árbevétele összesen 
nem éri el a 2.500.000.000,- HUF összeget. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P/2. pontban meghatározott 
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat 
benyújtása szükséges a vonatkozó minimum-követelmények tekintetében. 
 
A Kr. 19. § (2) bekezdés szerint, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés 
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.  
 
P/2. A Kbt.65.§(1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját 
megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy 
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben 
az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 
árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti években a közbeszerzés tárgya szerinti nettó 
árbevételének kell elérnie az előírt összeget. 
 
A Kr. 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/1.-P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdés előírásaira. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19.§ (3), (6), (7) bekezdésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8),,(11) és a 67. § 
(3), 69. § (11) bekezdésben foglaltakra. 
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Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik 
M1)1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt közhasználatú építmény felújítására és
/vagy bővítésére és/vagy építésére vonatkozó referenciával, amely legalább nettó 4.500 m2 alapterületű épületre vonatkozik, és amely 
az alábbi munkarészek elvégzését magában foglalta: 
•        összesen legalább 1300 m2 oktatóterem és/vagy tanterem és/vagy könyvtárterem és/vagy előadóterem építését,  
•        teljes körű akadálymentesítést,  
•        építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti valamint erős- és gyengeáramú épületvillamossági munkák kivitelezését. 
 
M1)2. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési referenciával, amely tartalmazott 
legalább 1500 m2 átszellőztetetett, hőszigeteléssel ellátott nagyelemes homlokzatburkolati táblákból készült homlokzatépítést. 
 
M1)3. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési referenciával, amely tartalmazott 
legalább 1400 polcfolyóméter kapacitású tömörraktár és/vagy tömbraktár kivitelezését 
 
Tömbraktár vagy tömörraktár: olyan elgördíthető polcrendszerrel felszerelt raktár, amelyben a polcsorok közötti hely kiküszöbölése 
miatt akár 80%-ot is lényegesen meghaladó tárolási hatékonyság növekedést biztosít a hagyományos szabadpolcos megoldásokhoz 
képest  
 
M1)4. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy építési referenciával, amely tartalmazott 
legalább 49 kWp teljesítményű naperőmű építését. 
 
M1)5. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt épülethez kapcsolódó út-parkoló, közmű építési és környezetrendezési és/vagy 
parképítési munkát, amely tartalmazott legalább 3400 m2 felületű térkő burkolatú és/vagy aszfaltburkolatú útburkolat építést. 
 
A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a 
sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. 
Az M)1. pontban felsorolt (M1)1-M1)2-M1)3-M1)4-M1)5 pontok) követelményeinek megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az 
előírt M1)1-M1)2-M1)3-M1)4-M1)5 pontok szerinti egyes minimumkövetelmények értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, 
azok pontonként egy szerződésből igazolandók. 
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelés céljából is felhasználható. 
 
Ajánlatkérő „közhasználatú építmény” alatt érti: 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pontja által meghatározott épület. 
 
M2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: 
M2)1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik; 
 
M2)2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik,  
 
M2)3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is 
megfelelhetnek. 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell 
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások 
benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal 
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az 
alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően 
kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó. 
 
M3) A Kbt.65.§(1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ISO 14001 környezetvédelmi 
vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítványt, vagy a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű 
azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők – kivéve 
a felhívás III.1.3) M2)1. pontjában meghatározott MV-É szakember - bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 
is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24.§ (1) bekezdésre. A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdés is 
irányadó. 
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NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

AK a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. 
Abban az esetben, ha AT 5%-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 
75.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.  
Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a. 
Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek: teljesítési, jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélkül számított 
nettó váll.i díj 2-2 %-a), késedelmi-(0,1 % / nap, melynek maximuma 10%), meghiúsulási(15%). Jótállás: 24 hónap. 
A műszaki előrehaladásához igazodóan 17 db részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be. További részletek: szerződéstervezet. 
 
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: 
- 2017. évi CL. tv; 
- 2007. évi CXXVII. tv; 
- 2011. évi CXCV. tv; 
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §; 
- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1)-(3),(5)-(6); 
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §. 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik; 
 
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett. 
 
A Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az ajánlatkérő a kivitelezési munka irányítását, 
alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja az ajánlati felhívás III.1.3) M2)1. pontjában meghatározott MV-É 
szakember tekintetében, hogy azt maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. 
 
M3) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszernek való 
megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű), „épületek építése” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy mindezek hiánya esetén nem 
csatolta a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, 
amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. 
A Kr.24. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatkérő kizárólag abban az esetben fogadja el az egyenértékű 
környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - 
nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, 
hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal. 

Nem

Nem

Nem

Nem
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

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 becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

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

Gyorsított eljárás Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.12.14 12:00

HU

2020.12.14 14:00

EKR
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1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
2) A helyszíni bejárás időpontja és helye:2020. november 24. 11:00 óra. Találkozás helye: Szekszárd Hunyadi utca – 56. sz. Főút 
kereszteződés. 
3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.  
4) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. 
Az 1. értékelési részszempont esetében a KH 2020. 03. 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2-4. értékelési részszempont esetében a KH 2020. 03. 25. napi 
útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, az ”építésszervezési terv” részszempont 
alszempontjainak értékelése a KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló szempontrendszer alkalmazásáráról szóló 
2020. 03. 25. napi útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik 
6) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő  
köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500.000.000 HUF/káresemény és legalább 1.500.000.000 HUF /év limitű 
építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő 
fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra (kifejezetten az alábbiak szerint):  
- a Munkaterületen található építőanyagra, segédanyagra pótlási értéken, berendezésre műszaki avult értéken,  
- a Szerződés szerinti feladatok teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknek, különösen a környező épületekben, utakban 
okozott vagyoni kárra,  
- a keresztfelelősségre (hogy a biztosítási kötvény mind a nyertes ajánlattevő, mind pedig az Ajánlatkérő, mint külön biztosítottak 
részére fedezetet nyújtson),  
- a nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozók munkavállalóin kívül bármely, a Munkaterületen tartózkodó személy halála, vagy 
sérülése, továbbá bármely vagyoni kár, vagy veszteség esetére, amely a Szerződés teljesítésével összefüggésben az Ajánlatkérőt éri.  
Ajánlattevőnek szándéknyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozóan. 
7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell 
a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai 
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt 
szerződést ajánlatkérő. 
8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 
9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172 
11) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel 
megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint 
felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba. Az ellenérték rendelkezésre bocsátásáról az állami magasépítési 
beruházásokról szóló 299/ 2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a Kormány dönt. 
12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni. 
13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el. 
14) A 2., 3. és 4. értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott személyek nevét, értékelés 
szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell 
alátámasztaniuk a megajánlott adatokat. A 2., 3., és 4. értékelési részszempontok tekintetében a szakemberek között az átfedés 
megengedett. 
15) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.  
16) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható 
sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan 
egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló 
egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.  
17) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és az építésszervezési tervet, valamint projekttervet (pénzügyi ütemterv,

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 további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t 
alkalmazza.

Nem

Nem

Igen

Igen
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.11.05

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés 
hatálybalépésére aktualizálni kell. 
18) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza. 
19) A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap. 
20) Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti: 1. értékelési részszempont tekintetében az árazott költségvetést, a 2., 3. és 4. értékelési 
részszempont alátámasztására benyújtott dokumentumokat, az 5. részszempont tekintetében Építésszervezési tervet 
(Építéstechnológia terv és Munkaerőterv). Ajánlatkérő kizárólag azt a 2.-4. értékelési részszempontok alátámasztására csatolt 
ajánlattevői nyilatkozatot tekinti szakmai ajánlatnak, amelyben az értékelés körébe vont szakember név szerint megjelölésre kerül. Az 
értékelési részszempontok alátámasztásaként csatolt további dokumentumok (szakmai önéletrajz) nem minősülnek szakmai 
ajánlatnak, a szakemberek önéletrajzát ajánlatkérő a hiánypótolható körbe sorolja. 
21)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő köteles az MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt 
fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti 
szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását 
alkalmazni. 
22)Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10.000.000 HUF, azaz tízmillió forint. 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot AK nem 
fizet.Folyt. köv.:VI.4.3) pontban 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint. 
VI.3) 22. pont folytatása: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 
fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
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