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2 sz. CORRIGENDUM 

az 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ 

Közzétételi hivatkozás: Works Kneszecyc3 HUSRB/1203/111/139 

Tárgy: Kerékpárút építés a Kneszecyc3- SZEGED (SZŐREG) - NOVI KNEZEVAC 

BICYCLE ROAD CONSTRUCTION (phase 3), HUSRB/1203/111/139 számú projekt 

keretében 

Helyszín: Újszentiván, Csongrád megye, Magyarország 

 

Az ajánlattételi felhívás az alábbiak szerint módosul: 

 

Adminisztratív hiba miatt a 16. pontban rögzített műszaki – szakmai alkalmasság kis 

mértékben módosul, kivételre kerül a következő eszköz: 

- 1 db. talajstabilizáló gép, mely legalább 2,5 m szélességben és 30 cm munka mélységben 

működik 

Eredeti szövegezés: 

16. pont: Kiválasztási szempontok (alkalmassági feltételek) 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 

(…) 

 

Műszaki-szakmai alkalmasság 

a) Az ajánlattevő legalább 1 db, a beszerzés tárgyát képező munkával azonos munkát (út és/vagy 

kerékpárút kivitelezése) elvégzett az alábbi időszakban (2009. augusztus- 2014. augusztus, melynek 

értéke elérte a nettó 200 millió forintot. A referencia legfeljebb 2 tételből tevődhet össze. 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végső átadásra vonatkozó teljesítés igazolás másolatát a 

műszaki ellenőrtől vagy a szerződést kötő másik féltől is kérje. 

Az ajánlattevő által megjelölt beruházás teljesítésének kezdés/végrehajtása/befejezése bármikorra 

eshet az említett időtartamon belül, de nem feltétel, hogy a mind a kezdés mind a befejezés az 

időtartamon belülre essen vagy az időtartam egészét kitöltse.)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a felhívás 

közzétételét megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárult, a szerződést kötő másik fél 

által kiállított, beszerzés tárgykörében teljesített munkáit ismertető referenciaigazolás, amelynek 

tartalmaznia kell legalább: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 

- a kivitelezés tárgyát, leírását,  
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-  a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több 

kötelezett teljesítésről szól, 

- a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét, 

-  ellenszolgáltatás összegét és a saját teljesítés értékét (a saját teljesítés értékét abban az 

esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól), 

- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 

- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a hivatkozott munkák teljesítésének igazolására szolgáló, az adott 

munkák megrendelője, műszaki ellenőre által kiállított dokumentumok (átadás-átvételi 

igazolás/teljesítési igazolás) bekérésre.  

 

b) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell EN ISO 9 001 tanúsítvánnyal (bármely nemzeti 

rendszerben akkreditált), vagy ennek hiányában a fentivel egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.  

Az alkalmasság igazoláshoz csatolandó dokumentum: az EN ISO 9 001 tanúsítvány másolati 

példánya, vagy a fentivel egyenértékű minőségirányítási rendszer tanúsítványa. 

c) Az elmúlt 3 év mindegyikében (2011., 2012., 2013.) az átlagos statisztikai állományi létszáma 

elérte a 10 főt.  

Az alkalmasság igazolásához csatolandó dokumentum: nyilatkozat az elmúlt 3 év (2011.,  2012., 

2013.) átlagos statisztikai állományi létszámáról 

d) Az ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez szükséges szakemberekkel az alábbiak szerint kell 

rendelkeznie:  

- legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki min. 3 éves (36 

hónapos) gyakorlattal rendelkezik út és/vagy kerékpárút és/vagy gyalogút (járdaépítés) 

építési munkák műszaki vezetésében. 

A szerződés teljesítése csak akkor kezdhető meg, ha ezen projektvezető rendelkezik a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. 

(XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen 

jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepel. 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

 a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló 

önéletrajz, mely tartalmazza a szakember jelenlegi munkahelyét is,  

 szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű 

másolata; 

 a Magyar Mérnöki Kamara igazolásának egyszerű másolata 

 a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok 
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- legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező építésvezető 

 a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló 

önéletrajz, mely tartalmazza a szakember jelenlegi munkahelyét is,  

 szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű 

másolata; 

 a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok 

 

e) Az ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az 

alábbiak szerit kell rendelkeznie: 

- 1 db. talajstabilizáló gép, mely legalább 2,5 m szélességben és 30 cm munka mélységben 

működik 

-  2 db. gumikerekes és/vagy lánctalpas kotró min. 22t 

- 1 db. kotró-rakodó, árokásóval kombinálva min. 60W teljesítménnyel 

- 3 db. teherautó min. 18 t össztömegű 

- 1 db. úthenger 

- 1 db. vibrációs tömörítő henger min. 9 t 

- 1 db. patkahenger 

 

Módosított szövegezés: 

16. pont: Kiválasztási szempontok (alkalmassági feltételek) 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 

(…) 

 

Műszaki-szakmai alkalmasság 

f) Az ajánlattevő legalább 1 db, a beszerzés tárgyát képező munkával azonos munkát (út és/vagy 

kerékpárút kivitelezése) elvégzett az alábbi időszakban (2009. augusztus- 2014. augusztus, melynek 

értéke elérte a nettó 200 millió forintot. A referencia legfeljebb 2 tételből tevődhet össze.  

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végső átadásra vonatkozó teljesítés igazolás másolatát a 

műszaki ellenőrtől vagy a szerződést kötő másik féltől is kérje. 

Az ajánlattevő által megjelölt beruházás teljesítésének kezdés/végrehajtása/befejezése bármikorra 

eshet az említett időtartamon belül, de nem feltétel, hogy a mind a kezdés mind a befejezés az 

időtartamon belülre essen vagy az időtartam egészét kitöltse.)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a felhívás 

közzétételét megelőző 60 hónapban műszaki átadás-átvétellel lezárult, a szerződést kötő másik fél 
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által kiállított, beszerzés tárgykörében teljesített munkáit ismertető referenciaigazolás, amelynek 

tartalmaznia kell legalább: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 

- a kivitelezés tárgyát, leírását,  

-  a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több 

kötelezett teljesítésről szól, 

- a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét, 

-  ellenszolgáltatás összegét és a saját teljesítés értékét (a saját teljesítés értékét abban az 

esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól), 

- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 

- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a hivatkozott munkák teljesítésének igazolására szolgáló, az adott 

munkák megrendelője, műszaki ellenőre által kiállított dokumentumok (átadás-átvételi 

igazolás/teljesítési igazolás) bekérésre.  

 

g) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell EN ISO 9 001 tanúsítvánnyal (bármely nemzeti 

rendszerben akkreditált), vagy ennek hiányában a fentivel egyenértékű minőségirányítási rendszerrel.  

Az alkalmasság igazoláshoz csatolandó dokumentum: az EN ISO 9 001 tanúsítvány másolati 

példánya, vagy a fentivel egyenértékű minőségirányítási rendszer tanúsítványa. 

h) Az elmúlt 3 év mindegyikében (2011., 2012., 2013.) az átlagos statisztikai állományi létszáma 

elérte a 10 főt.  

Az alkalmasság igazolásához csatolandó dokumentum: nyilatkozat az elmúlt 3 év (2011.,  2012., 

2013.) átlagos statisztikai állományi létszámáról 

i) Az ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez szükséges szakemberekkel az alábbiak szerint kell 

rendelkeznie:  

- legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki min. 3 éves (36 

hónapos) gyakorlattal rendelkezik út és/vagy kerékpárút és/vagy gyalogút (járdaépítés) 

építési munkák műszaki vezetésében. 

A szerződés teljesítése csak akkor kezdhető meg, ha ezen projektvezető rendelkezik a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. 

(XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős 

műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen 

jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepel. 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

 a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló 

önéletrajz, mely tartalmazza a szakember jelenlegi munkahelyét is,  
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 szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű 

másolata; 

 a Magyar Mérnöki Kamara igazolásának egyszerű másolata 

 a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok 

 

- legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező építésvezető 

 a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló 

önéletrajz, mely tartalmazza a szakember jelenlegi munkahelyét is,  

 szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű 

másolata; 

 a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok 

 

j) Az ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az 

alábbiak szerit kell rendelkeznie: 

- 2 db. gumikerekes és/vagy lánctalpas kotró min. 22t 

- 1 db. kotró-rakodó, árokásóval kombinálva min. 60W teljesítménnyel 

- 3 db. teherautó min. 18 t össztömegű 

- 1 db. úthenger 

- 1 db. vibrációs tömörítő henger min. 9 t 

- 1 db. patkahenger 

____ 

Az ajánlattételi felhívásban és az 1. Számú Corrigendumban szerepelő minden egyéb 

előírás és feltétel változatlanul érvényben marad. A fentiek szerinti módosítások az 

Ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képezik.  


