Kiv. tervezés–Szentmarjay Tibor Stadion rekonstr.
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Beszerzés tárgya:
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Közzététel dátuma:
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CPV Kód:
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Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
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Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű
Társaság
3300 Eger, Stadion u. 8. 6642/12 hrsz.
2022.07.11.
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Sport

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25526477210
Postai cím: Stadion 8
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Konkoly Ádám
Telefon: +36 703778165
E-mail: konkoly.adam@dvtk.eu
Fax: +36 46530440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://egerse.com
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
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I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808752022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808752022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiv. tervezés–Szentmarjay Tibor Stadion rekonstr.
Hivatkozási szám: EKR000808752022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kiviteli tervezési feladatok ellátása az egri Szentmarjay Tibor Városi Stadion rekonstrukciója
kapcsán.
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Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6642/10. hrsz.-ú, természetben
3300 Eger, Stadion u. 8. szám alatti Szentmarjay Városi Stadion focipályája és az azt körülvevő
atlétikai pálya nemrégiben teljes mértékben megújult. A tulajdonos a jelenlegi stadiont szeretné
korszerűsíteni, cél az NBII-es színvonalú mérkőzések rendezésének lehetősége. Ennek megfelelően
egy új fejépület és a lelátók újjáépítésének, valamint a lefedésének megvalósítását tűzte ki célul.
Jelen beszerzés elsődleges célja, hogy NB II-es szintű mérkőzések rendezésére adjon lehetőséget és
ennek megfelelően a létesítményeknek az MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelőnek kell
lenniük, mely szerint „D” kategóriájúnak kell lennie. Fentiek alapján a tervezés során a fenti
szabályzatnak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni. (Az MLSZ hatályos infrastruktúra szabályzata
a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerül.)
Ajánlatkérő a megvalósítást illetően engedélyes szintű tervekkel rendelkezik, tárgyi eljárás a kiviteli
tervezési feladatok ellátására irányul.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kiv. tervezés–Szentmarjay Tibor Stadion rekonstr.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
71220000-6
71240000-2
71321000-4

Kiegészítő szójegyzék

71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Stadion u. 8. 6642/12 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kiviteli tervezési feladatok ellátása az egri Szentmarjay Tibor Városi Stadion rekonstrukciója
kapcsán.
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Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 6642/10. hrsz.-ú, természetben
3300 Eger, Stadion u. 8. szám alatti Szentmarjay Városi Stadion focipályája és az azt körülvevő
atlétikai pálya nemrégiben teljes mértékben megújult. A tulajdonos a jelenlegi stadiont szeretné
korszerűsíteni, cél az NBII-es színvonalú mérkőzések rendezésének lehetősége. Ennek megfelelően
egy új fejépület és a lelátók újjáépítésének, valamint a lefedésének megvalósítását tűzte ki célul.
AK a megvalósítást illetően engedélyes szintű tervekkel rendelkezik, tárgyi eljárás a kiviteli
tervezési feladatok ellátására irányul.
Főbb mennyiségek:
Telek területe: 41.801 m2
Beépíthetőség 30% (12.540 m2)
Terepszint alatti beépíthetőség:
Legnagyobb épületmagasság: 12,0 m
Legkisebb zöldfelületi mutató: 40% (16.720 m2)
Beépített bruttó alapterület: 8.024 m2
Beépítettség: 19,20%
Épületmagasság:
Lelátó: 5,40 m
VIP épület: 7,01 m
Zöldfelület: füvesítés: 17.779 m2
(meglévő: 16.238 m2)
Zöldfelületi mutató: 42,53%
VIP épület:
Az épület két szintes:
- Fsz 650 m2, öltözőkkel, gépészeti helységgel, elektromos helységgel
- Emelet 898 m2 – tárgyaló, irodák, stúdió
Tetőszerkezet
- Az épület lapostetős kialakításban készül, kavicsos leterhelő réteggel.
Fő lelátó:
4 épületegységből áll, mely mosdókat, büféket foglal magában a szurkolók számára.
- ’C’ épület 100m2, ’D’ épület 72m2, ’E’ épület 101m2, ’F’ épület 70m2
- Vendég lelátó rész 67 m2
Villamosenergia ellátás
Épület világítás 10 kVA
Sport világítás – esetleges bővítés 435 kVA
Erőátvitel
Egy- és háromfázisú csatlakozási pontok 30 kVA
Gépészet
HMV és padlófűtés 55 kVA
Hűtés-Fűtés 39,5 kVA
Szellőzés 14,5 kVA
Beépített villamos teljesítmény összesen: 584 kVA
Egyidejű villamos teljesítmény: 554,2 kVA
Egyidejű legnagyobb áramfelvétel: 3x850 A
Világítás:
A kiviteli terv készítése folyamán meg kell vizsgálni, hogy megvilágítási szint az MSZ EN 12464 sz.
szabvány, CEN 169 kiadvány 1998, valamint az MLSZ előírásai szerint megfelel-e az NB II-es
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mérkőzések számára előírt követelményeknek:
- játéktér 900 lux (kamerairányú)
- lelátó 350 lux
- közlekedők 200 lux
- alárendelt helyiségek 150 lux
Az épületbe tervezett világítási berendezés jellemzően magas hatásfokú LED-es világítótestekből
épül fel
Gyengeáramú hálózatok
IT rendszerek
Az egyes számítógépes végpontok és a kamera rendszer részére egymástól független cat6-os
struktúrált hálózat kiépítésével számolunk.
Tűzjelző hálózat
Automatikus tűzjelző rendszer kiépítése a tűzvédelmi műszaki leírás értelmében szükséges.
Behatolásjelző hálózat
Az épületet riasztó rendszerrel látjuk el. Az egyes helyiségekbe mozgásérzékelőket, telepítünk, a
bejáratokra nyitásérzékelőt, a nagy üvegfelületekhez üvegtörés-érzékelőt tervezünk. A bejáratok
közelébe helyezzük a rendszer kezelő egységeit.
Video megfigyelő rendszer
Beltéri és kültéri kamera rendszer kiépítésével számolunk.
A kamerák által készített képanyag digitális rögzítőn kerül tárolásra, a rendszernek alkalmasnak
kell lennie távoli megjelenítésre is.
Kaputelefon és Beléptető rendszer
Igény esetén az egyes külső belépési pontokra és néhány kiemelt helyiségre kártyás beléptető
rendszert tervezünk. A külső kertkapuhoz kaputelefon is kerül telepítésre, mely igény szerint akár
több beltéri készülékhez is csatlakozhat.
Akadálymentesítés
Az épület elektromos rendszereinek kialakításakor figyelembe kell vegyük, a teljes körű
akadálymentesítés megvalósíthatóságát.
Gépészet:
Hűtés-Fűtés:
A VIP épület Hűtés-Fűtés igényéről 21 darab fan-coil gondoskodik (5db a földszinten, 16 db az
emeleten), illetve hőszivattyúból 2 db hármas kaszkád rendszer kerül a tetőre, amelyekhez további
beltéri egységek tartoznak majd.
A gépházban lesz még maximum két darab keringető szivattyú.
A főlelátónál kialakított épületekben, vizesblokkokban elektromos padlófűtés lesz.
Szellőzés:
A VIP épületbe két légkezelő kerül: az egyik egység a gépészeti helyiségbe, míg a másik az épület
túlsó végében lévő raktárban lesz elhelyezve. Továbbá az épület emeletén három darab elszívó
ventilátor kerül telepítésre.
Vízellátás:
- melegvíz: 2 db 12 kW-os patron a gépészeti helyiségben
Szerkezeti kialakítás:
Alapozás
VIP épület:
Az épület a talajmechanikai vizsgálatok alapján síkalapozással készül.
Lelátó:
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A lelátó előregyártott oszlopai alatt a teherbíró talaj szintjére elhelyezett pontalapok kerülnek. A
kiszolgáló épületek lemezalapot kapnak, melyre helyenként a meglévő támfalat is ráterheljük.
Teherhordó szerkezet
VIP épület:
Az épület kétszintes kialakítású. A fő vázszerkezetét raszterkiosztásban monolit vasbeton pillér
biztosítja, közötte vázkitöltő Porotherm falazat készül.
A közbenső és a zárófödém körüreges pallóból készül, a szükséges helyeken monolit vasbeton
kiegészítő felületekkel. A épület zárófödéme felett a teljes lelátó acél szerkezetű fedett kivitelben
készül.
Falszerkezet
Az alsó szint 30cm vastagságú Porotherm vázkitöltő fallal készül, míg a földdel érintkező rész 30cm
vastagságú zsalukő falazatból áll, az emeleten a vasbeton pillérek között Porotherm falazatot
alkalmazunk.
Felületképzések, burkolatok
VIP épület:
A főépület homlokzatának jelentős részét alumíniumszerkezetű függönyfal borítja. Az épület
emeleti részén világos tónusú vakolatot használunk, míg a két oldalán az épülettömegéből kiugró
lelátóteraszok sávosan kialakított perforált fémlemezburkolatot kapnak sötét kivitelben. A kiugró
teraszrészek kontúrját fehérre festett acélszerkezet teszi hangsúlyossá, mely a pálya felé teljesen
nyitott. A földszinti részek a függönyfal mellett vágott, csiszolt terméskőburkolatot kap, mely
kizárólag a főlelátó anyagával megegyező kőből készülhet.
Lelátó:
A lelátó teljes egésze előregyártott vasbeton szerkezettel, látszóbeton kialakításban készül. A
kiszolgáló épületek a látszó részeken törtfehér vakolatot kapnak, melyek felülete előtt rácsra
futtatott növényeket alkalmazunk, míg a pálya felöli oldalukat a támfal szerkezetével megegyező
kőburkolattal díszítjük.
Szigetelések
Az épület talajvíz és talajvíznyomás ellen szigeteljük 2 rtg modifikált bitumenes lemezzel, melyet a
megfelelően előkészített aljzatra kellősítés után lángolvasztással, teljes felületen szükséges
rögzíteni.
Nyílászárók
Egyedi készítésű alumínium tokszerkezetű 3 rétegű hőszigetelt üvegezéssel készülnek.
Tetőszerkezet
Az épület lapostetős kialakításban készül, kavicsos leterhelő réteggel.
A részletes leírásokat és követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlati árnak (nettó tervezési díj) a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített
tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.
Elvárt mennyiségek: Kiv. tervből papír alapon 3 példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; illetve
szerkeszthető (dwg, doc, xls) formátumban CD/DVD lemezen 3 pld-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 1 AF III.1.3) M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember
(„É”) jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
(hónap, min: 0 legkedvezőbb: 60) 20
2 2 AF III.1.3) M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („G”) jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0,
legkedvezőbb: 60) 10
3 3 AF III.1.3) M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („V”) jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0,
legkedvezőbb: 60) 10
4 4 AF III.1.3) M.2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember („T”) jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0,
legkedvezőbb: 60) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
1) AK az eljárást a Kbt. 53 §. (6) bekezdése alapján indítja meg. AK felhívja AT figyelmét, hogy Tám.
szerz. módosítási igényt kíván benyújtani (Tám. szerz. módosítást, változásbejelentést, ezzel egy
tekintet alá eső igényt), melyet ha negatívan bírálnak el, a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján AK az elj.t
eredménytelenné nyilváníthatja, arra az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné
válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt.53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az elj.t akkor is
eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ, TSZ mód. nem kerül
aláírásra vagy a vált.bej. nem kerül elfogadásra, pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen
feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei, AK alkalmazza a Kbt. 135. § (12)
bek. is.
2) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0-100. AK a Kbt.
76. (2) c) pontja szerinti legjobb-ár érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza, a
KH útmutatója alapján (KÉ 2020/60. sz., 2020.03.25.) az „Ár” szempont esetében (nettó tervezési díj)
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. „Minőségi kritérium”: 1-4. szempontok esetén (személyi
állomány többlettapasztalata): AK az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a közbeszerzési
dokumentációban részletezett képlet szerint. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás
legkedvezőbb szintje 60 hónap.
3) Az érintett sportlétesítmény tervezési feladatait hatékonysági és biztonsági szempontokra is
tekintettel csak összehangoltan, egységes rendszerben lehet ellátni, a tervezéssel érintett
létesítmény illetve a tervezési feladatok egyes elemei egymáshoz szervesen kapcsolódnak,
szorosan összefüggenek, egymástól szét nem választhatóak. A szerződés tárgya egységes tervezési
feladat megvalósítása, a tervező által ellátandó teljeskörű tervezési feladatok egymástól el nem
választhatóak, a részekre történő ajánlattétel sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne
ésszerű, nem biztosított.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ("Korm. rendelet") 1. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában a Korm. rendelet 3–4. és 5–6. §-a szerint, előzetesen a Korm.
rendelet II. Fejezete szerinti Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum ("EEKD")
benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az EEKD- ban foglalt
nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha egy ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az
ajánlattevő nyújtja be.
Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem
állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
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benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően, a Korm. rendelet 8–14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is
köteles.
A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatban csak az
EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására,
további igazolások benyújtására nem köteles.
A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlatkérő kéri az
EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.
A Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
SZ.1) A Kbt. 65.§(1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.Kr.8.§ (1) bekezdése alapján AK előírja az
építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai
kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.1) Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya
szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem
Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem
szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt.69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a
vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét
igazoló dokumentumnak a benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az SZ.1. feltételnek közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők
legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel
arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Irányadó: Kbt.65.§(7),(9),(11),
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában
csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes
európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz).
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat
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rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek. és a Kbt. 67. § (3)
bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására - csatolnia kell az
alábbiakat:
P.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (Tervezési feladatok ellátása) származó nettó
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha
Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta
eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt
minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés, a Kbt. 41/A.
§ (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdés, 67. § (3) bekezdés rendelkezéseire.
Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat esetében a különböző devizák euróra történő
átszámításánál ajánlattevőnek az üzleti év utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaközépárfolyamokat kell alkalmaznia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (Tervezési feladatok ellátása) szerinti nettó
árbevétele nem éri el a 127.500.000,- forintot.
A P.1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Az ajánlattevő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet ("Korm. rendelet") 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást
megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb
szolgáltatásait a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége megadásával, valamint arra
vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a Korm. rendelet. 22. § szerinti
referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a
Korm. rendelet. 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK az
alkalmassági feltétel esetében a Korm. rendelet. 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is
elfogadja. AK a teljesítés igazolásaként a Korm. rendelet. 21/A § alapján elfogadja annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr.22.§(5)bek szerinti adatok megadása szükséges,
melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. Amennyiben egy
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szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt.140.§(9)bek. figyelembe vételével kell igazolnia az
alk. feltételnek való megf.-t. Amennyiben AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének
referenciáival kívánja műszaki, ill szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az
átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó
okiratokat is.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező teljesítés sikeres (rész)műszaki
átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 36 hó alatt került sor.
M2) M.2.1) M.2.2), M.2.3), M.2.4), Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével,
végzettségük vagy képzettségük, illetve szakmai tapasztalatának ismertetésével kell igazolni.
A szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó az előírt szakmai gyakorlat meglétét
igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, A végzettség az iskolai oklevél/iskolai
bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak tartalmaznia
kell a szakember egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat, a szakember jelenlegi
munkahelyét, a szakember releváns szakmai tapasztalata megítélése szempontjából lényeges
adatokat, így különösen a szakember által ellátott tevékenység ismertetését, továbbá a
szakember által elvégzett tevékenység hónapban kifejezett (év/hó bontásban) időtartamát.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ha a bemutatott szakember a
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában már szerepel és a
szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor az adott
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes
jogosultság igazolja.
A szakmai önéletrajz részeként (vagy külön nyilatkozatban) csatolni kell továbbá a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén
rendelkezésre áll és közreműködik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során,
és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében
való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint
együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja. AT az előírt alkalmassági követelményeknek
a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni
az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak
tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni
kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT,
alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt
igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni,
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nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás
elektronikus elérhetősége.
Az ATnek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2)
bekezdésének megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk
megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait
nem. A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti vizsgálat során – az AK felhívására – a gazdasági szereplőknek az ebben a
pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén
a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben -a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, az alábbiaknak megfelelő
referenciával:
- legalább 1 db olyan MLSZ infrastruktúra szabályzat szerinti legalább "D" kategóriának
megfelelő sportlétesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával,
amely referencia magában foglalt építészeti, tartószerkezeti, elektromos (erős és
gyengeáramú), gépészeti tervezési feladatok ellátását akként, hogy a tervezéssel érintett
létesítmény nettó alapterülete elérte legalább a 1400 m2-t.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
AK sportlétesítmény alatt a 2004. évi I. tv. 77.§ s) pontja szerinti fogalmat érti.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.2.1) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. II. Szakma
2. pontja szerinti „É” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír
M.2.2) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. II. Szakma
32. pontja szerinti „G” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír
M.2.3) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. II. Szakma
34. pontja szerinti „V” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír
M.2.4) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. II. Szakma
30. pontja szerinti „T” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és szakmai gyakorlattal bír
AK elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükségessel egyenértékű szakképzettséget
is, mely egyenértékűséget az AT-nek igazolnia kell. Az előírt M.2.1), M.2.2), M.2.3), M.2.4) szerinti
szakemberek között átfedés nem lehetséges, ugyanazon szakember több pozícióra nem
jelölhető.
Az M.1. és M.2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bek.) Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)
és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. AK felhívja
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a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezéseire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi, illetve meghiúsulási kötbért alkalmaz. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem
biztosít. A megvalósítás pénzügyi fedezetét állami támogatásból kívánja biztosítani. Tartalékkeret
nem kerül alkalmazásra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2),
és Kbt. 135. § (1),(5)-(6) alapján egyenlíti ki. Számla benyújtására Ajánlatkérő által kibocsátott
teljesítésigazolás birtokában a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kiállítottan van
lehetőség. Ajánlatkérő részszámlázást nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
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A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1)
bekezdés, továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdése szerint történik. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő („AK”) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6)
bekezdés második mondatával kapcsolatban jelzi, nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő („AT”) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2) AK az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az
eljáráshoz rendelten a közbeszerzési dokumentumok („KD”) között a www.ekr.gov.hu címen.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése
és a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése
szerinti információkat.
5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására
csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a
cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a)
egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése
szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell
csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre
jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos
meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és a közös ajánlattevők,
illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő
meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.
6) Az ajánlatot AT-nek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
7) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő
lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben
Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései
irányadók.
8) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar
nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
9) A „minőségi kritérium”-hoz tartozó 1.-4. értékelési részszemponthoz megajánlott
szakemberek önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve amennyiben releváns a
végzettséget igazoló dokumentumok másolatát az ajánlat részeként be kell nyújtani.
10) AK a III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelményeket és azok előírt igazolási
módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
11) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
12) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok AK számára hozzáférhetővé válnak. Az
ajánlatok felbontásáról az EKR rendszer által automatikusan generált jegyzőkönyvet AK a
bontástól számított öt napon belül megküldi valamennyi AT-nek.
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13)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben és a Kbt. 69. § (6)
bekezdésben foglaltak alkalmazására.
14) AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr.46.§(3)bek. alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
15) AK helyszíni bejárást, konzultációt jelen eljárásban nem tart.
16) AK a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6) bekezdés
második mondatával kapcsolatban jelzi, nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással
az ajánlattevő, az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
17) AK a 266/2013.Kr. előírásaira tekintettel előírja, hogy a felhívás III.1.3) M.2. pontjában
megjelölt szakemberek vonatkozásában kerüljön csatolásra nyilatkozat arról, hogy az ezen
pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a
szerz.kötés időpontjáig a hiv. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal szerepelni fognak a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt
biztosítani kell. Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerz.kötés időpontjáig ezen
kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a
szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
18) A szerződés teljesítése során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az AK
területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, amely kiterjed átdolgozásra is. Ajánlattevők csatolják erre vonatkozó
elfogadó nyilatkozatukat.
19) A Kbt.35.§(8) bek. alapján nem hozható létre gazd.szervezet(projekttárs.)
20) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap
alatt 30 naptári napot ért.
21) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §- alapján AK előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a
szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig tervezői
felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie)
a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan minimálisan az alábbi mértékben: legalább 170
millió Ft/év és 85 millió Ft/káresemény mértékre kiterjedően a közbeszerzési dokumentumban
előírtak szerint. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők szándéknyilatkozatát a közbeszerzési
dokumentumban előírt feltételeknek megfelelő felelősségbiztosításra vonatkozóan.
22) FAKSZ: dr. Zábreczky Zoltán (lajstromszám: 00902)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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