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Felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52502557Fax:+36 52505556Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU321NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.hnp.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.hnp.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52529940Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Tanösvények, bemutatási helyszínek építési munkáiKözbeszerzés 
tárgya:

Hortobágyi Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000628552018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
63830376

Debrecen HU321 4024

Sumen Utca 2.

Kovács Zita

kovacszita@hnp.hu +36 52529920

DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKR000628552018

Debrecen 4032

Poroszlay Út 27

Szabóné Papp Klára

papp.klara@debkoz.hu



EKR000628552018

45111200-0

45111100-9

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Hortobágy-Nagykunság Természetvédelmi TájegységII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Közjogi szervezet

Környezetvédelem

Építési beruházás

Tanösvények, bemutatási helyszínek építési munkái

A HNPI Natura 2000 területein lévő tanösvények és tanösvényhez nem köthető forgalmasabb bemutatási helyszínek infrastrukturális 
fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák elvégzése az ajánlattételi felhívás II.2. pontjában megjelölt részek vonatkozásában.



EKR000628552018

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

1. rész: A Hortobágy-Nagykunság Természetvédelmi Tájegységek fejlesztésekkel érintett tanösvényeinek, bemutatási helyszíneinek 
építési munkái 1. Hortobágy-halastavi tanösvény: 3 db új magasles építése, 1 magasles felújítása, a feltöltő csatornán átívelő 3 híd 
felújítása és 3 új fahíd kialakítása. A gyűrűző állomás felújítása. 2. Fekete-rét tanösvény: 3 db fedett 6-8 személyes pihenőpad 
elhelyezése, 3. Szálkahalmi tanösvény: 1 új magasles építése, pihenőhely kialakítása 4. Tanösvényhez nem köthető forgalmasabb 
bemutatási helyszínek fejlesztése: - Virágoskút 1 db új magasles és gyalogos fahíd építése, 3 db magasles és 1 db híd felújítása; - 
balmazújvárosi Nagy-szík 1 db új magasles építése 5. Tisza-tavi tanösvény: 5 db fedett 6-8 személyes pihenőpad elhelyezése. A pontos 
műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció 
tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45442100-8

45432114-6

45420000-7

45262310-7

45262211-3

45262100-2

45233293-9

45221113-7

45210000-2

45112700-2

Hortobágy Hrsz: 02735,02752,02772,02782,02742,02747; Tiszafüred 0202/2; Nagyhegyes 0721; 
Hajdúböszörmény 0466; Balmazújváros 0572/1, 0572/4, Balmazújváros 0626; Balmazújváros 059/5; 
Poroszló 01000

Igen

Igen

2. rész-szempont: A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák területén szerzett 
szakmai tapasztalata (darab)(min.0 db- max. 3 db)

20

3. rész-szempont: A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet 
jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

10



EKR000628552018

45262100-2

45210000-2

45112700-2

45111200-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Hajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi TájegységII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész 115.§ szerint a teljes beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió 
forintot a tervező által készített költségvetés alapján.2.AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli 
meg a nyertes AT(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. rész-szempont:Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont: Nem

Igen

365

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00012
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. rész-szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár(Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása 2. 
rész: A Hajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi Tájegység fejlesztéssel érintett tanösvényének építési munkája - Sándorosi-tavak: 1 
db új magasles építése A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező
műszaki tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45442100-8

45432114-6

45420000-7

45262211-3

Magyarország, Hosszúpályi külterület Hrsz.: 0224

Igen

Igen

2. rész-szempont: A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák területén szerzett 
szakmai tapasztalata (darab)(min.0 db-max.3 db)

20

3. rész-szempont: A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet 
jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

270

Nem
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45233293-9

45221113-7

45111100-9

45442100-8

45432114-6

45420000-7

45310000-3

45262211-3

45262100-2

45210000-2

45112700-2

45111200-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Bihari-sík Természetvédelmi TájegységII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész 115.§ szerint a teljes beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió 
forintot a tervező által készített költségvetés alapján.2.AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli 
meg a nyertes AT(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00012



EKR000628552018

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. rész-szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár(Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása 3. 
rész: A Bihari-sík Természetvédelmi Tájegység fejlesztéssel érintett tanösvényének építési munkái - Andaházi tanösvény: A tanösvény 
teljes felújításra szorul, valamint új infrastrukturális elemek megépítése is szükséges, amelyek nagyban segítik a bemutathatóságot. A 
fejlesztés révén a meglévő tornyok helyén 2 új magasles épül, 1 faház felújításra kerül. A tanösvény kialakításához gyalogutak, 
ösvények kiépítése és felújítása, két szakaszon új pallóút építése (87 m és 62 m hosszon), valamint a meglévő pallóút felújítása (152 m 
hosszon) szükséges. A Berettyóújfalu 0358 hrsz-ú csatorna fölött új gyalogos fahidat kell építeni. A pontos műszaki paramétereket 
valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421100-5

Magyarország, Berettyóújfalu külterület Hrsz.: 0356/2, 0349/8, 0358, 0349/6, 0356/1

Igen

Igen

2. rész-szempont: A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák területén szerzett 
szakmai tapasztalata (darab)(min.0 db-max.3 db)

20

3. rész-szempont: A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet 
jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

365

Nem
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45421100-5

45310000-3

45262310-7

45233293-9

45221113-7

45111100-9

45442100-8

45432114-6

45420000-7

45262211-3

45262100-2

45210000-2

45112700-2

45111200-0

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi TájegységII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész 115.§ szerint a teljes beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió 
forintot a tervező által készített költségvetés alapján.2.AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli 
meg a nyertes AT(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00012
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Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

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

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. rész-szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár(Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása 
Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység 1. Bátorligeti Ősláp: az Ősláp pallósorának felújítása 300 méteren, 2. 
Beregi-lápok (Báb-tava): A lápon pallósor felújítása 70 méteren 3. Bátorligeti Ősláp kiállítóhelyének udvarán 4 db fedett 6-8 személyes 
pihenőpad elhelyezése, 4. Cégénydányád: A Kölcsey-Kende kastély parkjában kinti foglalkoztató építése, a meglévő 2 esőbeálló 
felújítása A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki 
tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

Magyarország, Csaroda Külterület Hrsz.: 0132, Bátorligeti ősláp Hrsz.: 0422, 0399/1, Cégénydányád 
Hrsz: 297/3

Igen

Igen

2. rész-szempont: A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák területén szerzett 
szakmai tapasztalata (darab)(min.0 db-max.3 db)

20

3. rész-szempont: A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet 
jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

10

Nem

Igen

365

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban egyik rész esetében sem kíván alkalmassági követelményt előírni, 
figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért 
Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki 
azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy 
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy 
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának teljesítésére 
képeseknek ítélt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőknek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában előírt kizáró okok fenn nem állását kell igazolnia. Az 
ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bek. g)-
k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése szerint a gazdasági 
szereplő a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolást is benyújthat (felhasználhat) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állását igazoló 
dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/
2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a 
kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A Kbt. 64. § 
alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró 
okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a 
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat 
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a 
megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles 
benyújtani. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdése illetve a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén 
egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, aki a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt és alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m
) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész 115.§ szerint a teljes beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió 
forintot a tervező által készített költségvetés alapján.2.AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli 
meg a nyertes AT(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00012
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IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A vállalkozási szerződések pénzügyi fedezete a KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azonosító számú támogatási szerződésben rögzítettek 
szerint áll rendelkezésre. Nyertes AT 1. 3. és 4. rész esetén legfeljebb a szerződéses összeg 5 %-ának megfelelő mértékű előleg 
kifizetését kérheti a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. 2. rész esetén AK előleget nem biztosít.A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:magyar forint. Számlázási feltételek részenként a dokumentáció szerint. A 
teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt.135.§(1)-(2) bek.-ben foglalt feltétételek irányadók. A 322/2015. (X.30.) Kr. 31.§ 
alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet 
sor. Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:155.§(1)és(3)bek. az irányadó. A fizetési feltételek részletes szabályait karakterkorlát miatt a 
dokumentáció és a Szerződéstervezet tartalmazza.

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

A szerződést megerősítő biztosítékok valamennyi rész esetében: A 2013.évi V. tv. 6:186. § (1)bek. szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére 
köteles, ha olyan okból,amelyért felelős,megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése,vagy meghiúsulása esetén).
Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelmi kötbér:mértéke a késedelem minden
naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 0,2%-a,maximális mértéke 30 nap. Meghiúsulási kötbér: 
mértéke a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-a.Jólteljesítési biztosíték: az egyösszegű nettó ajánlati ár 2%-
aJótállás:a nyertes Ajánlattevő teljeskörű jótállást köteles vállalni, melynek időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának 
napjától számítottan 36 hónap. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont. A szerződés megerősítésével kapcsolatos előírásokra 
vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban egyik rész esetében sem kíván alkalmassági követelményt előírni, 
figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért 
Ajánlattevők körét, hogy a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki 
azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.Ajánlatkérő(továbbiakban AK)az ajánlatkérési dokumentációt EKR-en keresztül teljeskörűen,közvetlenül,korlátlanul, 
térítésmentesen,elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a Felhívás megküldésének napjától. 2.A nyertes Ajánlattevőnek ( 
továbbiakban AT) a 322/2015.Kr.26.§alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell 
kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie)a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan1. rész esetében legalább 
30.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000 Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) 
felelősségbiztosítás, 2. rész esetében legalább 1.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/káresemény értéket 
elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás, 3. és 4. rész esetében legalább 15.000.000 Ft/szerződéses időtartam és 
legalább 5.000.000 Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési)felelőség biztosítást. Az építési-szerelési 
felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is.Abban az esetben,amennyiben a nyertes AT a 
szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítások bármelyikével,azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli
,amely esetben AK a Kbt.131.§(4)bek.alapján következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 3.Az ajánlatban 
csatolni kell az AT cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek.szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire,a 
szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 4.Az AT a Kbt. 66.§(5)bek.alapján csatoljon be 
felolvasólapot a Kbt.68.§(4)bek.szerinti tartalommal.A felolvasólap benyújtása az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybe 
vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.Kr.11.§ (1)bek.alapján elektronikus 
űrlap kitöltésével történik. 5.Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§- ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.Az ajánlatban a 
közös AT-knek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal,amelyben meg kell 
jelölni a vezető céget és a közös AT-knek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával 
teendő nyilatkozatokat a közös AT-k teszik meg. 6.AT a Kbt. 44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni (424/2017. (XII.19.) Kr. 11.§ (4) bek). 7.Az AK 
felhívja az AT-k figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt.75.§ ( 2) bek.e) pontját. 8.Az AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a 
Kbt. 75.§ (2) bek.-ben foglalt eseteken túl akkor is,ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,amely a Kbt-ben 
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható(424/2017.(XII.19.) Kr.20.§(6) bek.) 9.A közbesz. 
eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc (00140).10.Értékelési szempontok és a 
módszer valamennyi rész esetében: 1. rész-szempont fordított arányosítás, 2-3. rész-szempont egyenes arányosítás, Az ajánlatok 
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Részletes szabályait a 
Dokumentáció tartalmazza.11.Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. 12.Jelen közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása a Kbt.40.§ (1) bek.alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer(
EKR) igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017.(XII.19.) Kr. rendelkezik. 13.AK helyszíni bejárást nem szervez, a helyszín jellegénél fogva korlátozás nélkül szabadon 
megtekinthető. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 14.Részletszabályok a Közbeszerzési dokumentációban.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Nem

2018.11.19 10:00

HU

60

2018.11.19 12:00

Nem
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Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet 
neve

Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

Szabadics Közmű és 
Mélyépítő Zrt.

Magyarország, 8749 
Zalakaros Jegenye Sor 3.

Tel.: +36 303399819
Email: szalaibb@szabadics.hu

Meghívott gazdasági
szereplő

Stílusterv Építőipari és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségi Társaság

Magyarország, 5000 
Szolnok Baross Út 41/a

Tel.: +36 209172043
Email: stilusterv@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Médi-Ép Bau Kft.
Magyarország, 4942 

Nemesborzova Fő Utca 
33

Tel.: +36 30/7480510
Email: mediepbau@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

Kelet-Épszer Építőipari, 
szervező, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Magyarország, 4032 
Debrecen Bencsik Sándor

Utca 5.

Tel.: +36 52955973
Email: keletepszerkft@

gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

GRA-FA PRESS 
Humánszolgáltató és 

Művészeti Betéti 
Társaság

Magyarország, 7633 Pécs
Esztergár Lajos utca 9/C. 

3.em.3.

Tel.: +36 303869872
Email: grafapress@gmail.com

Meghívott gazdasági
szereplő

BAL-LAK 
Ingatlanforgalmazó, 

Építőipari és 
Kereskedelmi Kft

Magyarország, 4031 
Debrecen Könyves Tóth 

Kálmán Utca 17

Tel.: +36 302615122
Email: ballak@t-email.hu

Meghívott gazdasági
szereplő
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Helyesbítés

További információk

Módosítás

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

2018.10.31




