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Sopron- Barlangszínház RF

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:
[string]SectionIV.xmlobject.iv_1_1_d7"))

Közzététel dátuma: 2012.12.31.
Iktatószám: 20587/2012
CPV Kód: 45110000-1;45223300-9;45210000-2;45453100-8;45262700-8;45442110-1;45262522-6

Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 9421 Fertőrákos, Fő u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.01.18.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

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: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím: Fő tér 1.

Város/Község: Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Sárvári Szabolcs

Telefon: 06-99/515211

E-mail: sarvari.szabolcs@sopron-ph.hu
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Fax: +36 99320939

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

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

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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 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:

Vállalkozási szerződés az „NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő
értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a fertőrákosi,
egykori kőfejtő területén működő Barlangszínház átalakítása, tanösvény kialakítása, tájrendezés,
valamint kiszolgáló épületek-, parkoló és köztér építése tárgyában.

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:

9421 Fertőrákos, Fő u. 1.

NUTS-kód: HU221

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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 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

Vállalkozási szerződés az „NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő
értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a fertőrákosi,
egykori kőfejtő területén működő Barlangszínház átalakítása, tanösvény kialakítása, tájrendezés,
valamint kiszolgáló épületek-, parkoló és köztér építése tárgyában.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További
tárgyak:

45223300-9
45210000-2
45453100-8
45262700-8
45442110-1
45262522-6

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):

 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)
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1. Bontási munkák 
Bontott törmelék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal együtt 850 m3 
Vasbeton-, sáv-, talp-, lemez-, fal-, lépcső bontása 582 m3 
Beton aljzatok, járdák bontása 349 m3 
Teherhordó és kitöltő falazat bontása 331 m3 
Műkő burkolatok bontása 626 m 
Fém nyílászáró szerkezetek bontása 102 m2 
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, csőkorlát bontása 390 m 
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés, oszlopokkal, alappal együtt és 
elszállítással 575 m 
Színházi székek elbontása nézőtéren, és elszállítása lerakóhelyre 749 db 
2. Parkoló és útépítési munkák 
Földkitermelés 1575 m3 
Tükörkészítés, simító hengerlés 3600 m2 
Talajjavító réteg 720 m3 
Folyókakészítés 206 m 
Mechanikailag stabilizált alapréteg 854 m3 
Kiemelt szegély készítése 261 m 
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése 917 m 
Közúti jelző- és útbaigazító táblák 11 db 
3. Tűzvédelmi létesítmények 
Tűzivíztároló medence 150 m3 
4. Fogadóépület épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten 
Beépített alapterület - látogatóközpont: 158,96 m2 
Az épület hasznos alapterülete - látogatóközpont: 79,87 m2 
Szintek száma: 1 
Építménymagasság: (teljes épületre) 3,45m 
Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák 
5. Látogatói vizesblokk építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten 
Beépített alapterület - vizesblokk: 103,28 m2 
Az épület hasznos alapterülete - vizesblokk: 70,30 m2 
Szintek száma: 1 
Építménymagasság: (teljes épületre) 3,46 m 
Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák 
6. Gazdasági épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten 
Beépített alapterület : 192,28 m2 
Az épület hasznos alapterülete : 126,76 m2 
Szintek száma: 1 
Építménymagasság: (teljes épületre) 2,88 m 
Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák 
7. Bányászati jellegű munkák a barlangban 
Csővázas állvány építés és bontás 6200 lm3 
Kopogózás és törmelék kitakarítás 1200 m2 
Kőzethorgonyok beépítése 700 db 
Tűzihorganyzott acélháló 900 m2 
Pilléren átmenő horgonyok átm.42 mm 50 db
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Tüzihorganyzott kivitelű horgonyok 182 db 
Speciális függesztő szerkezet 84 db 
Szálkő jövesztése, réselő illetve fűrészelő géppel 500 m3 
C6 szilárdságú betonnal feltöltés 750 m3 
Repedésmozgás ellenőrző monitoring hálózat 3 db komplett mérőegység telepítése 
8. Büfé és vizesblokk építése barlangban 
Nettó 100,80 m2 alapterület 
Építészet, statika, épületgépészet, elektromos munkák 
9. Színház építése barlangban, hang és fénytechnika nélkül 
Homlokzati csőállvány 230 m2 
Munkagödör földkiemelése 6200 m3 
Tükörkészítés 1600 m2 
Beton aljzat 149 m3 
Úsztatott vagy fűtési esztrich 1500 m2 
Teherhordó és kitöltő falazat 281 m2 
Pincefalazat 97 m2 
Válaszfal építése 664 m2 
Épület acélszerkezetek 4 t 
Fa dobogó 95 m2 
Oldalfalvakolat 3080 m2 
Fal- , pillér- és oszlopburkolat 312 m2 
Beton padozatok 660 m2 
Színpadburkolat alá 10/7,5 cm-es párnafák 607 m2 
Vörösfenyő színpadburkolat 698 m2 
Ipari padlóburkolat 892 m2 
Átszellőztetett homlokzatburkolat 155 m2 
Vörösfenyő falburkolat 133 m2 
Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok 44 db 
Füstgátló ajtók 2 db 
Beltéri ajtólapok elhelyezése 44 db 
Belső festéseknél felület előkészítése, 3370 m2 
Diszperziós festés 3370 m2 
Külső fafelületek alap-, fedőmázolása 801 m2 
Talajnedvesség elleni szigetelés 1342 m2 
Padlószigetelés 1243 m2 
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 1165 m2 
Csapadékvíz elleni szigetelés 2170 m2 
Lapostető hő- és hangszigetelése 770 m2 
Padló hőszigetelő 675 m2 
Emelő berendezés 1 db 
TÖMÖRÍTETT HOMOKOS-KAVICS ÁGYAZAT 192,8 m3 
BETONACÉL SZERELÉS 15,4 to 
SÁVALAPOK ÉS PONTALAPOK KÉSZÍTÉSE C16/20 151,2 m3 
SZERELŐBETON 64,3 m3 
VASALT ALJZAT 158,4 m3 
5 CM VASTAG SZERELŐBETON 34m3 
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SÁVALAPOK KÉSZÍTÉSE 33,5 m3 
SÍKLEMEZ FÖDÉM ZSALUZÁSA 1260 m2 
ÍVES ZSALUZÁS 124 m2 
MELLVÉDFALAK ZSALUZÁSA 90,5 m2 
BETONACÉL SZERELÉS 101,85 to 
SÍKLEMEZ FÖDÉM BETONOZÁSA, 301,5 m3 
ZSALUKŐ FAL BETONOZÁSA 366,5 m3 
VASBETON NÉZŐTÉRI LEMEZ KÉSZÍTÉSE 159 m3 
Épületgépészet 
Erős- és gyengeáramú kiépítés 
10. Tanösvény és kiállítás építése a barlangban, hang és fénytechnika nélkül 
Tömörített feltöltés készítése 532 m3 
12 cm vtg. ipari padló 1352 m2 
16 cm vtg. ipari padló 95 m2 
Teherhordó és kitöltő falazat 72 m2 
50.50.3,5 ponthegesztett tüzihorganyzot háló 340 m2 
Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből 101 m2 
Lakatosszerkezetek, acélkorlát 
Acélfelületek festés 680 m2 
Üzemi-használati víz elleni szigetelés 1552 m2 
Szivárgórendszerek 163 m2 
Felvonó telepítése 1 db 
Szórt alap 385 m3 
Murvás rész, burkolat készítése 324 m3 
Mechanikailag stabilizált alapréteg 98 m3 
Süllyesztett szegély vagy futósor 186 m 
Hengerelt aszfalt kötőréteg 16,78 m3 
Hengerelt aszfalt kopóréteg 16,78 m3 
RÉZSŰS FÖLDKIEMELÉS 25,5 m3 
TÖMÖRÍTETT HOMOKOS-KAVICS ÁGYAZAT 13,4 m3 
LIFTAKNA SÜLLYESZTÉKÉNEK ZSALUZÁSA 22,1 m2 
SÁVALAPOK KÉSZÍTÉSE C20/25 8,8 m3 
KÉTOLDALI FALZSALUZÁS 62,5 m2 
BETONACÉL SZERELÉS 4,4 to 
ZSALUKŐ FAL 32,6 m3 
VASBETON LÉPCSŐLEMEZ 12,2 m3 
ACÉLSZERKEZETŰ LÉPCSŐK, GYALOGHÍD, KILÁTÓ 25,58 to 
11. Tájépítészeti munkák 
Gyomfajok eltávolítása 5580 m2 
Süllyesztett beton útszegély 640 fm 
Térkő burkolat 765 m2 
Kültéri beton burkolat 305 m2 
Aszfalt burkolat újraszőnyegezése 575 m2 
Zúzottkő burkolat 1435 m2 
Gerenda lépcsőfok 260 db 
Kőpad ülőke 23 db 
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Acél korlát 524 fm 
Drótfonatos kerítés javítása 150 m2 
Kapu 4 db 
Gabion támfal 259 fm 
Faverem 7 db 
Figyelmeztető sáv 115 fm 
Fatelepítés 85 db 
Cserjék ültetése 925 db 
Talajtakaró cserjék 367 db 
12. Energiaellátás, közművek kiépítése 
Az opcionális tételekre vonatkozó információt az ajánlattételi dokumentáció műszaki dokumentáció
része tartalmazza. 
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a részvételi felhívásban, az ajánlattételi
felhívásban, valamint a részvételi-, és az ajánlattételi 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.

(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): igen

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

A vételi jog meghatározása: Az opcionális tételekre adott ajánlatot a szerződés megkötésétől
számított 6 hónap időtartamra kérjük érvényben tartani, melyekre vonatkozó igényt Ajánlatkérő
egyoldalú nyilatkozattal a fenti időtartamon belül jelentheti be és azt Nyertes Ajánlattevő köteles az
adott ajánlata szerint elvégezni.

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

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: 14 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)
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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: ajánlattevő megajánlása szerint. (Ft/naptári nap)
Hibás teljesítési kötbér: nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap a hiba kijavításáig, de maximum 20 napig.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt.
130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Jótállás: ajánlattevő megajánlása szerint, mely a sikeres műszaki átadás-átvételi időpontjától
kezdődik. (minimum 24 hónap; ajánlatkérő a 120 hónap és az annál kedvezőbb megajánlásokat
ugyanúgy a kiosztható maximum ponttal értékeli.
Teljesítési biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 5 %-a, melyet a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerint lehet nyújtani, melyet a szerződéskötéskor kell rendelkezésére
bocsátani és érvényességét a sikeres műszaki átadás-átvételi időpontjáig fenn kell tartani.
Jólteljesítési biztosíték a teljesítés hibáival, hiányosságaival kapcsolatos igények biztosítására, a
jótállási időre szól, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a, melyet a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerint lehet nyújtani, a jótállási kötelezettség keletkezésének időpontjában
(sikeres műszaki átadás-átvétel napja) rendelkezésére bocsátva az ajánlattevő által megajánlott
jótállási idő végéig.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) és (1d) bekezdés alapján
igénybe vett előleg esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként kell rendelkezésre
bocsátani, és a szerződés teljesítéséig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg visszafizetési
biztosíték mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével. Az előleg visszafizetési biztosíték a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető az NFÜ részére. Az igényelt előleg mértéke
legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

A finanszírozás saját forrásból és támogatásból (szállítói finanszírozás) együttesen történik. 
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 4 részszámla 
(ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja a műszaki ellenőr által kiállított 
teljesítésigazolás alapján, a teljesítés 25%-50%-70%, valamint 100% elérésekor. A részszámlák 
szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Ajánlatkérő 
kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. 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 
Kbt. 130. § (3), (5) ,(6) bekezdés, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 306/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelete vonatkozó előírásait figyelembe véve. 
Ajánlatkérőként szerződő fél, vagy – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a 
kifizetésre köteles szervezet (továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél), amennyiben az 
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) 
bekezdésétől eltérően a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint köteles az 
ellenszolgáltatást teljesíteni. 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérőhöz történő 
beérkezésüktől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Közreműködő
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Szervezet által, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre. 
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § hatálya alá esik. 
Ajánlatkérő a szerződés elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékben előleget
biztosít, feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. A
szállítói előleg igénylésére a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1c)-(1g) bekezdés az irányadó. A
nyertes ajánlattevő az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előlegszámla kibocsátásának
időpontjáig köteles az NFÜ részére nyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték mértéke, illetve
összege egyenlő az igényelt előleg összegével. Az esetlegesen igényelt előleg a végszámlából kerül
levonásra. 
Bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel teljesített előleg-visszafizetési biztosíték esetén az előleg a
végszámlából kerül levonásra. 
Az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel megvalósuló
előleg-visszafizetési biztosíték esetén, az előleg-visszafizetési biztosíték a szerződés
teljesítésének (műszaki átadás-átvétel) időpontjában visszafizetésre kerül Nyertes Ajánlattevő
számlájára. 
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
Vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 
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. 
Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §Az elszámolás és kifizetés
pénzneme: HUF. A kifizetésnél irányadó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142.
§ rendelkezése. 
A teljesítés igazolására a Kbt. 130. § (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 
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. 
A támogatási intenzitás mértéke: 85 %

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)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

1) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 
A részvételre jelentkezővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 56.§ (2) bekezdésében, az
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57.§ (1) bekezdése a)-d) pontokban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
A részvételre jelentkező alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. 
Az igazolás módja: 
Részvételre jelentkezőknek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról – a felhívás megjelenésének
napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozattal - nyilatkoznia. 
A részvételre jelentkező, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti – a felhívás megjelenésének
napjánál nem régebbi - nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56.§ -ban foglalt kizáró okok
hiányáról. 
A részvételre jelentkező választása szerint – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§- a alapján -
saját – a felhívás megjelenésénél nem régebbi keltezésű - nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem
vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az
eljárásban megjelölt alvállalkozó – a felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű -
nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott részvételre jelentkezői
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet –a felhívás
megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű - nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet
nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá 
Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben köteles csatolni a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 12. § -a szerinti – a felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi keltezésű -
nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.
§ ib, illetve 4.§ fc). 
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:

Részvételre jelentkező csatolja: 
P.1/A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkező valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézménytől származó, ott vezetett valamennyi pénzforgalmi jelzőszámáról szóló az eljárást 
megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata - attól függően, hogy a 
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
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az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: 
- mióta vezeti a pénzforgalmi jelzőszámhoz tartozó számlát 
- vezetett pénzforgalmi jelzőszám 
- pénzforgalmi jelzőszámhoz tartozó számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított kettő évben volt-e 15 napot meghaladó sorban állás. 
A sorban állás fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározottak szerint 
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,”. 
Amennyiben részvételre jelentkező nem tud a felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, 
technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák 
tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a pénzforgalmi jelzőszámok megjelölésével, hogy az adott 
pénzforgalmi jelzőszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen pénzforgalmi jelzőszámok 
tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a pénzforgalmi jelzőszám és a típus megadásával), 
miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni. 
P.2/ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját 
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját egyszerű másolatban kiegészítő 
mellékletek nélkül (ha a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét). Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a 
beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó 
minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben fenti beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges. 
P.3./ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésének c) pontja alapján részvételre jelentkező nyilatkozata a felhívás feladását megelőző 
három évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, valamint a 
közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező 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 ha az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező a 14.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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 részvételre 
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az 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. 
P.4./ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) 
bekezdésének d) pontja alapján részvételre jelentkező csatoljon igazolást arra vonatkozóan, hogy 
rendelkezik építési-szerelési tevékenységre vonatkozó szakmai (építőipari kivitelezési tevékenység 
) felelősségbiztosítással, a biztosítási kötvény egyszerű másolati példányának vagy a biztosítótól
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származó igazolás egyszerű másolati példányának csatolásával. 
 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
vagy közös részvételre jelentkezők 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 a részvételre
jelentkezők 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 a részvételre
jelentkező 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. 
A részvételre jelentkező 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 a részvételre jelentkező, amennyiben: 
P.1 pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy bármely 
pénzforgalmi jelzőszámához tartozó számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 
kettő évben 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.2/ a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolói alapján megállapítható, hogy az üzemi (üzleti)tevékenység eredménye egynél
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több évben negatív volt; 
 
Ha a részvételre jelentkező P. 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az 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 részvételre jelentkezőnek a működésének ideje alatt magasépítési kivitelezésből származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem lehet kevesebb, mint 600 millió forint. 
 
 
P.3/ teljes nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző három év összességében nem éri el a
680.000.000 Ft-ot, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó
nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző három év átlagában nem éri el az 600.000.000
forintot. 
 
 
 
 
 
 
 
P.4./ nem rendelkezik legalább 300.000.000,- Ft/év és legalább 100.000.000,- Ft/káresemény
mértékű, építési szerelési munkára vonatkozó szakmai (építőipari kivitelezési tevékenység )
felelősségbiztosítással, C.A.R. típusú felelősségbiztosítás esetén a II. fejezet szerinti
felelősségbiztosítással

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Részvételre jelentkező mutassa be: 
M.1./ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) 
bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 5 év (60 
hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése cégszerű nyilatkozattal, különösen 
magasépítési kivitelezésre vonatkozókat, mely beruházásokra vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott igazolást kell csatolni az alábbi tartalommal: 
az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, az építési beruházás 
tárgyával, valamint a szerződést kötő másik fél megnevezésével, valamint nyilatkozattal, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá az elvégzett munkák 
nevesítése az alkalmassági minimum követelményeknek és a felhívás alkalmassági minimum 
feltételek szóhasználatának megfelelő feltüntetésével. 
Amennyiben a részvételre jelentkező a referenciát Közös Ajánlattevőként teljesítette, úgy a 
referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a részvételre jelentkező a referencia 
mely részeit teljesítette. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmények! A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni, hogy részvételre 
jelentkező az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimum-követelmény tekintetében kívánja 
felhasználni. 
M.2./ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek – különösen a
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minőség-ellenőrzésért felelősök – megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetése. A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a 
szakmagyakorlási jogosultság - amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a 
vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a regisztrációt igazoló 
dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat (az egyes 
időtartamokat az év és a hónap megjelölésével feltüntetve) az önéletrajz saját kezűleg aláírt 
példányának benyújtásával igazolandó. 
A szakemberek csatolandó önéletrajzának legalább a részvételi dokumentáció mellékletét képező 
önéletrajzmintában meghatározott tartalmi elemeket tartalmaznia szükséges. A szakembereknek 
nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak 
állni. 
Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában 
nem szerepel, úgy részvételre jelentkezőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
M/3. 
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdésének d) pontja alapján részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző két év átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek 
létszámáról készült kimutatást. 
M/4. 
A Kbt. 55. § (1) b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének b) pontja 
alapján részvételre jelentkező csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, 
illetőleg a műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, legalább az 
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal. 
Csatolandó az előírt eszközök, berendezések tulajdonjogát, használati jogát igazoló iratok egyszerű 
másolata, bérleti jogviszonyban történő használat esetén, a hatályos bérleti vagy előbérleti 
szerződés egyszerű másolata. 
A cégszerűen aláírt nyilatkozatnak kell tartalmaznia, hogy az eszközök, berendezések 
üzemképesek és a teljesítésre alkalmas állapotúak. 
M.5./ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) 
bekezdés f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi intézkedések bemutatásával, annak bármely 
nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a 
szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb 
bizonyítékaival a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdésének megfelelően. 
A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre 
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező 
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 a részvételre 
jelentkező 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. 
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6)
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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):

Részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik: 
M.1./ az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónap) sikeres 
műszaki átadás-átvétellel lezárult összesen legalább 2 db egyenként legalább nettó 500 M Ft értékű 
magasépítési épület kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referenciával, melyből legalább 1 db 
közhasználatú építmény kivitelezésére vagy átalakítására és/vagy felújítására vonatkozott. 
A közhasználatú építmény fogalma az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 2.§ 9. pontja alapján. 
 
 
 
 
 
 
M.2./ az alábbi számú és összetételű szakembergárdával: 
a 244/2006. ( XII.5.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően 
M.2.1 
- 1 fő MV-Ép/A; 
- 1 fő MV-Ép/ÉG; 
- 1 fő MV-Ép/ÉV jogosultsággal, 
építési tevékenység felelős műszaki vezetésében szerzett 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakemberrel. 
M.2.2. 
legalább 10 fő kőművessel 
legalább 4 fő áccsal 
legalább 4 fő lakatossal 
legalább 2 fő bádogossal 
legalább 2 fő villanyszerelővel. 
legalább 1 fő minőség-ellenőrzésért felelős szakemberrel 
Fenti szakemberek vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 
szerint meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultságokat is. 
Egy szakember egy alkalmassági előírásnak felelhet meg. 
 
M/3. 
nem rendelkezik legalább az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő évben legalább
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30 fő fizikai átlagos statisztikai állományi létszámmal és legalább 1 fő vezető tisztségviselői
létszámmal. 
 
M/4. 
a munkák megvalósításához szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú műszaki és
technikai felszereltséggel az alábbiak szerint: 
- változó szélességű acélállvány 50 m magasságú 
- toronydaru 50 m magasságú, 
- autódaru 10 t teherbírású, 
- betonszivattyú 44 m gémkinyúlású, 
- 20 tonnás tolólapos, kanalas, törőfejes munkagép 
M.5./ generálkivitelezésre és/vagy magasépítési kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 14001
nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű generálkivitelezésre és/vagy
magasépítési kivitelezési tevékenységre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű
környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.

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

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:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: A Kbt. 122. § (4)
bekezdése alapján.

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
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 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: nem

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
1. Ajánlati ár (nettó forint) (tartalékkeretet
nem tartalmazza)

7

2. Jótállás időtartama (hónap) 1
3. Késedelmi kötbér mértéke (nettó
Ft/naptári nap)

1

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 nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (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: 2013/01/18 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 101600 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció vételára (80.000,- Ft + Áfa) átutalással fizetendő a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Zrt. K&H Bank Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002 számú számlájára. Az átutaláskor,
illetve a postai befizetéskor a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi
számát [KÉ-számot] kell feltüntetni.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/01/18 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: 2013/02/04 (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/01/18 (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.
A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét
(székhelyét, lakóhelyét). A részvételi jelentkezések felbontásáról és a felolvasott adatok
ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt
napon belül meg kell küldeni az összes részvételre jelentkezőnek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
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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:

Fertőrákosi Barlangszínház – Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése”
című kiemelt projekt
NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001

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)

A Kbt. 91. § (1) bekezdés l)-m) pontjaival összhangban az ajánlattételi felhívásban kerülnek
ismertetésre

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 dokumentáció átvehető az A melléklet II. pontjában megjelölt címen (1022 Budapest Bimbó út
68.) munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, a részvételi határidő napján 9:00 és 11:00 óra között.
Ha a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, akkor az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3)
bekezdése szerint jár el.
A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a részvételi dokumentáció vételára,
továbbá fel kell tüntetni a hirdetmény közzétételi számát [KÉ-számot]. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6)
bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy
részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell
vásárolnia. A dokumentáció másra át nem ruházható.
Ha a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3)
bekezdése irányadó.

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 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 harmadik értékelési szempontok 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.
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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. pont P.1; P.2; P.3; P.4, feltételek, III.2.3. pont M.1; M.2; M.3; M.4; M.5 feltételek.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az eljárás
ajánlattételi szakaszában kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték összegszerűen
meghatározott mértéke 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1) A részvételre jelentkező a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni a részvételi 
jelentkezésében a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre 
jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, 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. 
Az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk 
kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében egy személy (szervezet) a 
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, 
akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során 
közös részvételre jelentkezőként 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.) 
2) Részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezéséhez csatolni a Kbt. 58. § (3) bekezdése 
szerinti nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1)bekezdése szerinti kizáró okok 
hatálya eső alvállalkozót és alkalmasságát igazoló más szervezetet. 
A Kbt. 57. § (1) a-d szerinti kizáró okok tekintetében részvételre jelentkező választása szerint: 
ba) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) a-d szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a-d szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 
bb)az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az ba) pont szerinti 
nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát 
is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a-d szerinti kizáró okok hatálya 
alá.
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3) A részvételi jelentkezés elején – a dokumentációhoz mellékelt nyilatkozatminta alapján – 
felolvasólapot kell elhelyezni, mely a részvételre jelentkező adatait tartalmazza (név, cím 
/székhely/, képviselő, telefonszám, telefaxszám, e-mail). 
4) A részvételi jelentkezéseket írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban 
kell benyújtani a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő által alábbiakban előírt formai 
követelményeknek megfelelően. Amennyiben eltérés van a részvételi jelentkezés „eredeti” és 
„másolati” példánya között, Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. 
A részvételi jelentkezés formai követelményei a következők: 
a) A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
b) A részvételi jelentkezés 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 ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha 
ez a részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve a részvételi jelentkezésre való hivatkozása 
érdekében szükséges. 
c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a 
részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
d) Az eredeti részvételi jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti példány. Amennyiben az 
eredeti példány és a másolati példányok között eltérés van, az ajánlat az eredeti, nyomtatott 
példány alapján kerül értékelésre, az az irányadó. 
Részvételre jelentkező köteles a teljes részvételi jelentkezését írásvédett (pl. PDF vagy JPG) 
formátumban, elektronikus úton (CD vagy DVD adathordozón) is benyújtani, tekintettel a 4/2011 
Kormányrendelet 46.§ (1) c pontjára! 
A részvételi jelentkezéseket tartalmazó csomag külső borításán a „Sopron – Fertőrákos 
Barlangszínház - Részvételi jelentkezés”, illetve „A részvételi határidő lejártáig felbontani tilos!” 
megjelölést kell feltüntetni. 
5) A részvételi jelentkezésben benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján 
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani . Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgáló irat, dokumentum, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni ( 
bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban 
kell becsatolni az eredeti részvételi jelentkezésben. 
Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, dokumentum, nyilatkozat, stb. nem 
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező magyar nyelvű fordításban is 
köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának 
helyességéért a részvételre jelentkező felel. 
6) A részvételi jelentkezésben lévő, minden - a részvételre jelentkező 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 a 15. § (2) bekezdés c) és e) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni



23

az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot. 
A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása előtt - 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
7) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell: 
- a részvételi jelentkezést aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, vagy a 2006. 
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája; 
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
8) Közös részvételre jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös 
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely 
tartalmazza a részvételre jelentkezők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, kijelöli azon részvételre jelentkezőt, aki a Közös Ajánlattevőket az eljárás során 
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot 
tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételre jelentkezők 
nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges 
felelősséget vállalnak. Az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodásra vonatkozó 
egyéb előírásokat a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők 
figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre 
jelentkezők megjelölését. 
9) A részvételre jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség a részvételre jelentkezőt terheli. 
10) A részvételi jelentkezés, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből, továbbá a pontatlan címzésből eredő 
kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb 
dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt fax ill. e-mail útján történő 
teljesítésre, a határidőben történő beérkezéssel kapcsolatos kockázatot részvételre jelentkező 
viseli. 
A részvételi jelentkezések és egyéb dokumentumon leadására Ajánlatkérő munkanapokon 9 és 16 
óra között (részvételi jelentkezési határidő napján 9 és 11 óra) biztosít lehetőséget. 
11) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. 
által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 
12) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 
13) Amennyiben részvételre jelentkező bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni (i) a 
Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, illetve adott esetben (ii) a megjelölt más szervezet 
(vagy személy) Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 
14) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy részvételre 
jelentkező valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi pénzforgalmi 
jelzőszámához tartozó számlájára ( ideértve az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 
évben megszüntetett pénzforgalmi számláit is) vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt
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tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely pénzforgalmi jelzőszámhoz tartozó számla már megszűnt, de a
cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy
részvételre jelentkezői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel
valamely pénzforgalmi jelzőszámhoz tartozó bankszámla, részvételre jelentkező külön
nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit. 
Amennyiben részvételre jelentkező nem tud a felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti,
technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák
tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a pénzforgalmi jelzőszámok megjelölésével, hogy az adott
pénzforgalmi jelzőszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen pénzforgalmi jelzőszámok
tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a pénzforgalmi jelzőszám és a típus megadásával),
miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni. 
15) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában meghatározottak szerint biztosít. 
16) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező(k)nek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
17) A különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőknek a referenciák
tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében
az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján
érvényes árfolyamot kell alkalmazni. A részvételi jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban
(Ft) 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. 
18) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. 
19) Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
–meglévő felelősségbiztosítását jelen felhívás III.2.2.) P.4./ gazdasági-pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően kiterjeszteni, vagy a fenti követelményeknek megfelelő új
felelősségbiztosítást kötni. 
20) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) alapján a jótállás időtartama értékelési résszempont vonatkozásában
a 120 hónapot elérő, illetve meghaladó, a késedelmi kötbér mértéke értékelési részszempont
vonatkozásában a 3.000.000.-Ft/naptári nap összeget elérő illetve meghaladó mértékű
megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont).(értékelési felső limit) 
21) A Kbt.71.§ (7) alapján ajánlattevők a jótállás időtartama értékelési részszempont
vonatkozásában 24 hónap értéknél ajánlatkérőre kedvezőtlenebbet (alacsonyabbat), a késedelmi
kötbér mértéke értékelési részszempont vonatkozásában 100.000.-Ft/naptári nap összegnél
kedvezőtlenebbet (alacsonyabbat) nem adhatnak, az alacsonyabb értéket tartalmazó ajánlatok
érvénytelennek minősülnek. 
22) Az ajánlat részeként ajánlattevőknek be kell nyújtania egy szakmai ajánlatot, mely során
figyelembe kell venni az ajánlati dokumentációban szereplő építési engedélyben foglaltakat,
különös tekintettel az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség szakhatósági állásfoglalására és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
nyilatkozatára. Az ajánlatételi szakaszban az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlat követelményeit
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmazza.
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V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/12/21 (év/hó/nap)

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: 1-411-8414

E-mail: perger.kristof@provitalzrt.hu

Fax: 1-411-8401

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: 1-411-8414

E-mail: perger.kristof@provitalzrt.hu

Fax: 1-411-8401

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: 1-411-8414

E-mail: perger.kristof@provitalzrt.hu

Fax: 1-411-8401

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:
További
tárgyak:

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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