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3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér tér 1.
Város/Község: Tata
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Schweighardt Ottóné
Címzett: Michl József polgármester
Telefon: +36 34 588 665
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E-mail: kozbeszerzes@tata.hu
Fax: +36 34 587 090
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tata.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
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Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tata Város Önkormányzata részére a KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002 azonosítószámú, a „Tatai
Angolpark Rehabilitációja” elnevezésű pályázati projekt keretében a Természetvédelmi Park részét
képző műemléki védelem alatt álló Tatai Angolpark Szabadtéri Színpadának (Tata, Angolkert hrsz.
3306/5) átépítése a 430/1780/19/2010 számú a VII-P-021/1336-8/2012 sz. határozattal
meghosszabított KÖH határozatnak, valamint a 430/1085/2011 számú KÖH határozatnak
megfelelően; a Sétány átépítése (Tata, Angolkert hrsz. 3306/3) a VII-P-021/902-2/2012 számú KÖH
határozatnak megfelelően; továbbá az Eszterházy nyári lak átépítése (Tata, Angolkert hrsz. 3306/7)
a 430/1086/11/2011 számú KÖH határozatnak megfelelően vállalkozási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
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Tata város közigazgatási területe
Szabadtéri Színpad (Tata, Angolkert hrsz. 3306/5)
Sétány (Tata, Angolkert hrsz. 3306/3)
Eszterházy nyári lak felújítása (Tata, Angolkert hrsz. 3306/7)
NUTS-kód: HU212
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tata Város Önkormányzata részére a KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002 azonosítószámú, a „Tatai
Angolpark Rehabilitációja” elnevezésű pályázati projekt keretében a Természetvédelmi Park részét
képző műemléki védelem alatt álló Tatai Angolpark Szabadtéri Színpadának (Tata, Angolkert hrsz.
3306/5) átépítése a 430/1780/19/2010 számú a VII-P-021/1336-8/2012 sz. határozattal
meghosszabított KÖH határozatnak, valamint a 430/1085/2011 számú KÖH határozatnak
megfelelően; a Sétány átépítése (Tata, Angolkert hrsz. 3306/3) a VII-P-021/902-2/2012 számú KÖH
határozatnak megfelelően; továbbá az Eszterházy nyári lak átépítése (Tata, Angolkert hrsz. 3306/7)
a 430/1086/11/2011 számú KÖH határozatnak megfelelően vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
45200000-9
45210000-2
45212300-9
45237000-7

Kiegészítő szójegyzék

45112711-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
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egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Tata Szabadtéri Színpad (Tata, Angolkert hrsz. 3306/5):
Elvégzendő munkák:
- a jelenlegi színpadépítmény, a zenekari árok, mesterséges domb, vasbeton technikai torony, lelátó
elbontása (141 m3 vasbeton-beton)
- nézőtér területének rekultiválása (174 m3)
- 400 fős állandó lelátó és színpad kialakítása
- 1244 férőhelyes mobil lelátórendszer beszerzése és a helyszínen történő felállítása, a hozzá
tartozó összes szerelési és telepítési elemmel, valamint betanítással (-tüzihorganyzott
acélszerkezeti elemek szerelése 90 db főtartó, 72 db rácsos tartó, 147 db andrás merevítő, 73 db
korlátelem, 311 db sorolt ülőke (polipropilén), 1 db szerelt technikusi fülke építése tüzihorganyzott
acélszerkezeti elemekből, 2 db szerelt torony építése tüzihorganyzott acélszerkezeti elemekből)
- 220 db tömör fa járólapból épített mobil színpad
- felszíni nyilvános WC kialakítása
- a funkcióhoz tartozó épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú hálózatok és berendezések
megvalósítása
Sétány (Tata, Angolkert hrsz. 3306/3):
Elvégzendő főbb munkák:
- úthálózat rekonstrukciója (új murvaburkolat 30 cm vtg-ban 2780 m2, fémszegély 1080 m, új
aszfaltburkolat 240 m2, padkarendezés 3000 m2)
- kiszáradt fák kivágása (20 db)
- növényültetés (cserje 505 db)
- gyepesítés (443 m2)
- utcabútor (176 db)
- a park világításának kiépítése a magterületen 61 db új lámpatesttel és földkábellel
- régészeti felügyelet, szondázás
- Griffek áthelyezése, rendbe tétele
Eszterházy nyári lak felújítására (Tata, Angolkert hrsz. 3306/7):
Elvégzendő munkák:
- a meglévő falszerkezetben a felszívódó nedvesség korlátozása, vízelvezető szivárgó rendszer
kialakítása
- külső teraszok helyreállítása
- padlóburkolatok cseréje
- nyílászárók cseréje
- Az épület falfestéseinek restaurálása a restaurátori tervdokumentáció alapján az alábbiak szerint:
• Körterem és díszítőfestett helyiségek (2., 4., 5.,6., 9., 10) restaurálása a mindenkori restaurátori
tervdokumentáció és az annak alapján kiállított mindenkori jogerős restaurálási engedély alapján,
összesen legalább 190 m2 falfelületen (oldalfal és mennyezet), melyből a körteremben legalább
100 m2 helyreállítás valósítandó meg.
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• A restaurátori tervdokumentáció szerinti 1. és 2. jelű technológia szerint végzendő el a
helyreállítás. A 190 m2 felület legalább kétharmada az 1. jelű (teljes helyreállítás) technológiával
készüljön el.
• a helyreállítandó falfelületek és az adott falfelületen alkalmazandó technológia konkrét
meghatározása a jogerős restaurálási engedély és a projekt megbízott tartalomfejlesztője
útmutatása alapján történhet.
• A díszítőfestett helyiségekben a fennmaradó 275 m2 feltárt, de nem helyreállított és a fel nem tárt
felületek felületképzése a restaurátori tervdokumentáció alapján, restaurátori művezetéssel
valósuljon meg.
• A díszítőfestett helyiségekben a párkányok és egyéb tagozatok is helyreállítandók a restaurátori
dokumentáció alapján.
- A restaurátori tervdokumentációban 1, 3, 7, 8 számmal jelölt helyiségek stukkóinak helyreállítása
restaurátori dokumentáció alapján, restaurátori művezetéssel.
- A díszítőfestett helyiségek, kivéve körterem, egy-egy falfelületének takarása nyomtatott
molinóval, staflivázon összesen 50 m2 mennyiségben. A molinó alapja matt festővászon vagy azzal
egyenértékű alapanyag legyen. A molinók felületére az eltakart fal eredeti díszítőfestését eredeti
méretarányban kell nyomtatni.
Az eltakarandó falfelületek kiválasztása a projekt megbízott tartalomfejlesztője útmutatása alapján
történjen.
- a pince szinten meglevő kazánház és tároló térben vizes blokk kialakítása
- a tervezett kiállítási funkciónak megfelelő gépészeti és elektromos rendszerek kialakítása
- az épület tüzivíz ellátásának biztosítására az ellátó vezeték cseréje nagyobb átmérőre
- új víz és szennyvíz elektromos bekötés elkészítése- A teljes épület hasznos alapterülete: pince – 31,65 m2, földszint – 174,31 m2, teraszok – 138,43
m2+32,61 m2, emelet – 126,78 m2
Az építési beruházást az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki
tervdokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Az építési beruházás műemléki környezetben, természetvédelmi területen kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az
egyenértékűség az ajánlatban objektív objektív tartalmú dokumentumok csatolásával igazolandó.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
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A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő ajánlata szerint (min. 200.000,-Ft/naptári nap, ajánlatkérő az
500.000,-Ft/naptári nap és az annál kedvezőbb megajánlásokat ugyanúgy a kiosztható maximum
ponttal értékeli)
Hibás teljesítési kötbér: ajánlattevő hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig a hibával érintett nettó
ajánlati ár 1%-a/naptári nap összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
Teljesítési biztosíték: Mértéke a nettó ajánlati ár 3 %-a, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti
határidőig kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) a) pontjában meghatározott módon. A biztosítéknak a
sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126.§ (5) alapján nyilatkozatát a teljesítési
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.
Jólteljesítési biztosíték: Mértéke a nettó ajánlati ár 2 %-a, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti
határidőig kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) a) pontjában meghatározott módon. A biztosítéknak a
sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjától a nyertes ajánlattevő által
megajánlott (3. értékelési részszempont) ideig kell érvényben lennie.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126.§ (5) alapján nyilatkozatát a jólteljesítési
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.
Jótállás: a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint alakul. (A minimális elvárás 12 hónap, ajánlatkérő a
36 hónap és az annál kedvezőbb megajánlásokat ugyanúgy a kiosztható maximum ponttal értékeli)
Előleg visszafizetési biztosíték: Mértéke az előleg teljes összegével megegyezik.
A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előleg igénylésének időpontjáig az ajánlatkérő
rendelkezésére kell bocsátania és a szerződés teljesítéséig érvényességét fenn kell tartania. Az
előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció
szerződéstervezet fejezete tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A kifizetés során a Kbt. 130. § (3) és (5) - (6) bekezdése irányadó.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131.§ (1) bekezdése szerint kérheti előleg kifizetését a szerződésben
foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben, de legfeljebb 10 millió forint
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mértékben a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében meghatározott időn belül.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről
szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetések teljesítése során az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § -át megfelelően irányadónak tekinti.
Az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
142. § rendelkezéseit.
A finanszírozás a következő jogszabályok alapján is történik:
- 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet;
Nyertes Ajánlattevő három részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint: a
teljesítés 25%-os, 50 %-os, 70 %-os készültségéhez mérten a műszaki ellenőr által kiállított
teljesítésigazolás alapján jogosult részszámlát-, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról
kiállított Teljesítésigazolás alapján (100%) végszámlát kiállítani, azok kötelező mellékleteivel együtt
a Megrendelőnek. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét
nem haladhatja meg. Az esetlegesen igényelt előleg összegével kell a végszámlát csökkenteni.
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében
átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre.
A szerződés tárgyát képező projektelem finanszírozása a KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002 kódszámú
projekt forrásaiból – az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a hazai központi költségvetési
előirányzatból és az ajánlatkérő saját forrásaiból – utófinanszírozással az alábbiak szerint történik:
Megrendelő a szerződésben foglaltak alapján Vállalkozó által kiállított (rész)számla összegét a
(rész)számla kiállítását követő 30 napon belül átutalja a Vállalkozó bankszámlájára. A kifizetés
forintban (HUF) történik.
A támogatás intenzitása: 81,45 %
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a teljes vállalkozási díj 5%-a.
A tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit, valamint pénzügyi feltételeit
részletesen a dokumentáció tartalmazza (szerződéstervezet). A tartalékkeret kizárólag az építési
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használható fel.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Nem lehetséges.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
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Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek a felhívás közzétételét követően keltezett nyilatkozattal, a Kbt. 122. § (1)
bekezdésében foglaltak és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12§-a alapján szükséges
nyilatkoznia a kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontját a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti – a felhívás közzétételét követően
keltezett - nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok
hiányáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját – a felhívás közzétételét követően keltezett - nyilatkozatot
nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá,
VAGY az eljárásban megjelölt alvállalkozó - a felhívás közzétételét követően keltezett -nyilatkozatát
- a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május
23.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság
által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó,
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást
megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- vezetett pénzforgalmi számla száma;
- számlavezetés kezdete;
- számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot
meghaladó sorban álló tétele volt-e, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A sorban állás fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározottak szerint
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értendő, azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás
fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a
jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések
céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről
állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval,”
P.2.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre
vonatkozó, saját vagy jogelőd - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolóját kiegészítő
mellékletek nélkül egyszerű másolatban (amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország
joga nem írja elő a beszámoló 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 nem szükséges.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján 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 - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő
által a felhívásban meghatározott értéket.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
P.3
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három naptári év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (műemléki környezetben megvalósított
kivitelezési munka) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő a
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
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árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) bekezdése alapján ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a fenti alkalmassági előírásoknak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint
meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 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 az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6)
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is,
ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet
vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben:
P.1.
a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy bármely
pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban
30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P.2.
saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti
évben egynél több évben negatív volt.
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, a
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310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdése alapján az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából (műemléki környezetben megvalósított kivitelezési munka) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (műemléki környezetben megvalósított kivitelezési munka) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a nettó
100.000.000.- Ft-ot.
P.3.
a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három naptári év összességében nem éri el a nettó 300.000.000.- Ft-ot,
valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (műemléki környezetben megvalósított
kivitelezési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében
nem éri el a nettó 180.000.000.- Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év (60
hónap) legjelentősebb, műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel
kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési
beruházásainak ismertetését.. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét Ajánlattevő, illetve
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a szerződés tárgyát, a
teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, a műemlék törzsszámát, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból/nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az M/1. alkalmasság
minimumkövetelményének való megfelelésnek.Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem
Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje
szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
A referencia értéke tekintetében az ajánlatkérő kizárólag a kért feladat értékét veszi figyelembe, így
amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy kérjük az egyes feladatokat és értéküket
megbontva feltüntetni.
Konzorciumi vagy alvállalkozói teljesítés esetén csak az ajánlattevő vagy alkalmasságot igazoló más
gazdasági szereplő által végzett teljesítés vehető figyelembe, erre tekintettel a csatolt
igazolásokból/nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a saját teljesítés
mértékének.
M.2.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési munkáinak ismertetését. A 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésének a) pontjának esetét Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
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Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a szerződés tárgyát, a
teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolásból/nyilatkozatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az M/2. alkalmasság
minimumkövetelményének való megfelelésnek.
A referencia értéke tekintetében az ajánlatkérő kizárólag a kért feladat értékét veszi figyelembe, így
amennyiben a referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy kérjük az egyes feladatokat és értéküket
megbontva feltüntetni.
Konzorciumi vagy alvállalkozói teljesítés esetén csak az ajánlattevő vagy alkalmasságot igazoló más
gazdasági szereplő által végzett teljesítés vehető figyelembe, erre tekintettel a csatolt
igazolásokból/nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a saját teljesítés
mértékének.
M.3.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Akinél követelmény, a képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a
szakmagyakorlási jogosultság - amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok illetve tények ingyenes ellenőrzésére nem jogosult - a
regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai
gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó. Az
önéletrajznak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a
szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek
időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A szakmai önéletrajzban egyértelműen
szerepelnie kell a kért jogosultság megszerzésének időpontjának.
Csatolni kell a megajánlott szakember által saját kezűleg aláírt, a teljesítés során rendelkezésre
állásáról szóló nyilatkozatát.
A magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében kérjük a megszerzett jogosultságuk
elérési útvonalát, amennyiben nem szerepel a szakértő a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás nem
elérhető, akkor a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Ha a szakértő más
tagállamban szerezte jogosultságát, akkor abban az esetben a küldő, vagy származási országban
szerzett, az előbbi egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának
benyújtásával igazolandó az alkalmasság.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki
Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai
önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság
megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a
nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének
kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.
M.3.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésének d) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két év átlagos
statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (1a) bekezdése alapján ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a fenti alkalmassági előírásoknak
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megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fent meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett.
A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 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 az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6)
bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a
szerződés teljesítése során,
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M.1.
M.1.1.
nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban legalább 1 db legalább
nettó 120 millió forint értékben teljesített műemlék felújítási vagy műemlék rekonstrukciós
munkával.
M.1.2.
nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban összesen legalább 190
m2 területű falrestaurálási munkára vonatkozó referenciával.
M.2.
nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban legalább 1 db legalább
nettó 90 millió forint értékben teljesített parkfelújítási referenciamunkával.
M.3.
nem rendelkezik legalább az alább meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal és
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
M.3.1
a) Magyarországi letelepedésű szakember tekintetében legalább 1 fő min. 3 éves - a jogosultság
megszerzésétől számítottan - műemlék felújítási vagy műemlék rekonstrukciós munkán végzett
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felelős műszaki vezetői gyakorlattal és a 244/2006. Korm. rendelet szerinti MV-Ép/AM (vagy ennek
megfelelő, hatályos átsorolás előtti) kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az
a) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel
M.3.2.
a) Magyarországi letelepedésű szakember tekintetében legalább 1 fő min. 3 éves - a jogosultság
megszerzésétől számítottan - műszaki szakmai gyakorlattal és a 244/2006. Korm. rendelet szerinti
MV KÉ/A (vagy ennek megfelelő, hatályos átsorolás előtti) kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy
azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az
a) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel
M.3.3.
a) Magyarországi letelepedésű szakember tekintetében legalább 1 fő okleveles, legalább 3 éves
szakmai gyakorlattal rendelkező, a Magyar Restaurátorkamara (Magyar Restaurátorok Egyesülete)
egyesület tagnévsorában, vagy más azzal egyenértékű, restaurátori tevékenység végzésének
jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartásban szereplő festő-restaurátorral.
vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az
a) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel
M.3.4.
- legalább 1 fő legalább 1 éves építési területen végzett minőség-ellenőrzési szakmai gyakorlattal
rendelkező minőség-ellenőrzésért felelős szakemberrel.
A szakemberek tekintetében minimum 3 szakember bemutatása szükséges, azzal, hogy az
M.3.1.,M.3.2 és M.3.3. alkalmassági minimumkövetelmények esetében azonos szakemberrel való
megfelelés nem lehetséges.
M.4.
nem rendelkezik legalább az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő év átlagában
legalább 15 fő fizikai átlagos statisztikai állományi létszámmal és legalább 1 fő vezető
tisztségviselői létszámmal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám
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Ajánlati ár (nettó forint) (tartalékkeretet
nem tartalmazza)
Késedelmi kötbér napi mértéke (Ft/naptári
nap; minimum 200.000,-Ft/naptári nap,
ajánlatkérő az 500.000,-Ft/naptári nap és
az annál kedvezőbb megajánlásokat
ugyanúgy a kiosztható maximum ponttal
értékeli)

12

6

Jótállás vállalt időtartama (hónap;
minimum 12 hónap, ajánlatkérő a 36 hónap
és az annál kedvezőbb megajánlásokat
ugyanúgy a kiosztható maximum ponttal
értékeli)
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IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33727 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/01/04 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5804 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/04/20 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/04/10 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció vételárát, azaz bruttó 50.000.- Ft-ot átutalás útján kell megfizetni ajánlatkérő
11500906-10005642 számú költségvetési elszámolási számlájára.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/04/10 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
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Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/04/10 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§-a szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A Tatai Angolpark Rehabilitációja című KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002 kódszámú pályázati projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentációt a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelyén (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
munkanapokon 9-16 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11.00 óráig
lehet személyesen átvenni a vételár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával. A
bizonylatnak tartalmazni kell az átutalás jogcímét, a dokumentáció vételárát, továbbá fel kell
tüntetni a „Tata Város Önkormányzata – Angolpark Rehabilitációja” szöveget. Amennyiben
ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint jár el.
A Kbt. 49.§ (6) bekezdése alapján a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
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V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
1-10.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az első bírálati értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak
szerinti fordított arányosítás. A bírálat alapját az 1. részszempont esetében az ajánlati ár nettó
összege képezi.
A második és a harmadik bírálati résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az
ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontjában foglaltak
szerinti egyenes arányosítás.
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra
kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.: P.1.; P.2.; P.3.; III.2.3.: M.1.;M.2.;M.3.;M.4.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§-ban foglaltak szerint.
2. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a
Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati
kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
3. A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5)
bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a
Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldése
napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
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4. Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban,
a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi
határidő lejártáig.
Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a másolati példány(ok)on pedig, hogy az(ok)
a másolat(ok). Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya(i) között, az
ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó.
A csomagoláson az „Ajánlat – Tata Város Önkormányzata – Angolpark”„Az ajánlattételi határidő
lejártáig felbontani tilos” megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti ajánlatát teljes terjedelmében
írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a
papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott
eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
5. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti
a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
6. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1.) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját;
2.) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
8. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9. Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
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1.) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
2.) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor
vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.)
10. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani.
11. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A
Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felel.
12. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális közös ajánlattevői szerződést), amely
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot közös ajánlattevőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
16. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
17. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni az adózásra, a
környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
18. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során
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keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személy számára átadható felhasználói
19. Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a dokumentációban található költségvetést
beárazva.
20. Nyertes ajánlattevő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§-ának megfelelően, legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a már meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni 100 millió Ft/ kár mértékre és építési tevékenységgel okozott
károkra kiterjedően.
21. Ajánlattevőnek csatolnia kell valamennyi számlavezető bankjának megnevezését és
pénzforgalmi számla számát tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy
az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más
pénzintézetnél további számlát nem vezetnek. Ha valamely bankszámla pénzforgalmi számla már
megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló
okirat vagy nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely
pénzforgalmi számla, ajánlattevő sorolja fel ezen pénzforgalmi számláit bankszámláit, illetve
csatolja a megjelölt pénzforgalmi számlákbankszámlák tekintetében a megfelelő tartalmú
pénzintézetétől származó nyilatkozatot figyelembe véve az ajánlattételi felhívás III.2.2 – P1
pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a késedelmi kötbér (2. értékelési részszempont)
minimálisan megajánlható napi mértékét 200.000,-Ft/naptári napban határozza meg. A minimális
értéket el nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér vonatkozásában megajánlott 500.000,-Ft/naptári nap,
illetve az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad az értékelés során.
23.Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a jótállás (3. értékelési részszempont)
minimálisan megajánlható 12 hónapban határozza meg. A minimális mértéket el nem érő
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jótállás vonatkozásában megajánlott 36 hónapos vállalásra, illetve az
annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az
értékelés során.
24. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126.§ (5) alapján nyilatkozatát a teljesítési és
jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.
25. Ajánlattevőnek, amennyiben előleget kíván igénybe venni, ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126.§
(5) alapján nyilatkozatát az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre
bocsátására vonatkozóan.
26. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként egy szakmai ajánlatot kell benyújtania.
A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezés időtartamára vonatkozó, részletesen
kidolgozott indikatív sávos ütemtervet és egy ehhez igazodó indikatív pénzügyi ütemtervet.
Ajánlattevőnek be kell mutatnia a munkafolyamatok heti ütemezését, időráfordítását, a
párhuzamosan és egymásba kapcsolódó tevékenységeket.
A pénzügyi ütemterv tartalmazza, hogy ajánlattevő mikor kíván rész-számlát és végszámlát
benyújtani. A tervezett előzetes pénzügyi ütemterv igazodjon a műszaki ütemtervben foglaltakhoz.
Az előzetes pénzügyi fizetési ütemterv, valamint a műszaki ütemterv nem része a Vállalkozói
Szerződésnek, azonban Nyertes ajánlattevőnek a szerződés mellékleteként kell csatolni az indikatív
sávos műszaki ütemterv és az indikatív pénzügyi ütemterv - a szerződéskötést követően Megrendelő által kijelölt szakember jóváhagyásával véglegesített változatát. KONKRÉT IDŐPONT ÉS
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NAPTÁRI NAP MEGJELÖLÉSE NE SZEREPELJEN AZ ÜTEMTERVBEN, MINDENHOL CSAK ÁTFUTÁSI IDŐ,
INTERVALLUM LEGYEN FELTŰNTETVE. Kezdő időpontként a szerződéskötést követő 3. napot kell
megjelölni.
Az előírt szakmai ajánlat nem képezi az értékelés részét, figyelemmel jelen felhívás IV.2.1.
pontjában foglalt értékelési részszempontokra. A szakmai ajánlat az ajánlat tartalmi része, így a
Kbt. 67.§ (7) bekezdés b) pontja vonatkozik rá, miszerint a hiánypótlás vagy a felvilágosítás
megadása a szakmai ajánlat módosításával nem járhat!
27. Ajánlatkérő műemlék alatt csak az olyan műemléki értéket érti, amelyet a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak és amely
véglegesen műemléki törzsszámot kapott. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése
alapján amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül
ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű
besorolást kell érteni.
28. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Sétány és környezete kivitelezése csak
tájtervező tervezői művezetése mellett történhet.
29. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó
szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés c), a 15. § (2) bekezdés c) és e), a 15. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek
maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
30. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra nem konzultációs jelleggel lehetőséget biztosít, melynek
időpontja: 2013. március 25. 10:00 óra. Találkozó helye: Tatai Angolpark Pálma rendezvényház
Ajánlattevők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a Kbt. 45. §
szakaszában foglaltaknak megfelelően, kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában tehetik fel.
31. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó
305 976 744,- Ft.
32. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa
bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megjelölni, másfelől arról, hogy a megajánlott
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezni fog.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül
a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
33. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/D.§ (1) bekezdése szerint: "Jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet a 16. §, a 32. §, a 33/A. § és a 38/A–38/C.
§ szerinti tevékenységet, ha tagja vagy alkalmazottja rendelkezik településtervezési,
településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezői, építésügyi műszaki szakértői,
beruházáslebonyolítói, építésügyi igazgatási szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki
ellenőri vagy energetikai tanúsítói jogosultsággal, és ezt a tevékenységet a jogosultsággal
rendelkező személy végzi."
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/11 (év/hó/nap)
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A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Perger Kristóf Péter
Telefon: +36 14118414
E-mail: perger.kristof@provitalzrt.hu
Fax: +36 14118401
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Perger Kristóf Péter
Telefon: +36 14118414
E-mail: perger.kristof@provitalzrt.hu
Fax: +36 14118401
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Perger Kristóf Péter
Telefon: +36 14118414
E-mail: perger.kristof@provitalzrt.hu
Fax: +36 14118401
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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