
Eljárás alapadatai 

 

Eljárás részei 

 

Közbeszerzés tárgya: (max 50 karakter) 

 

Részekre vonatkozó információk: 

 

Részajánlat tételre lehetőség van: 

 

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): (max 255 karakter) 

Ajánlatok benyújthatók: 

 

Részek meghatározása: (szükség szerint duplikálható) 

 

Keretmegállapodás 

 

 

Keretmegállapodásra vonatkozó információk: (amennyiben igen a fenti válasz) 

 

Ajánlatkérők 

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

Dunaújváros-Kézicsarnok-tervezés és kivitelezés 

 Igen X Nem 

Az építési beruházás egy helyszínen, egy eng. terv alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem 
szakaszolt. A megval. feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek 
megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást ig. 

 Csak egy részre  Legfeljebb a következő számú részre:  Valamennyi részre 

           Részek száma: …  

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: …. 

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

Elnevezés: …………………………………… 

Rész száma: ......... 

Keretmegállapodás megkötésére irányul:            Igen       X Nem 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel:                Igen Nem 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel:                Igen Nem 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: ….. 

Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indokolása: (max. 50 karakter) 



Hivatalos név:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_53097541  

Postai cím:  Városháza tér 1. 
Város: Dunaújváros NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2400 Ország: Magyarország 
Egyéb cím adatok: 
Kapcsolattartó személy: {…} 
E-mail: […] Telefon: +36 {…} Fax: +36 {…} 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: www.dunaujvaros.hu 
A felhasználói oldal címe:  

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név:  

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési Sportlétesítményüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. 

Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_65551132 

Postai cím: 
Istvánmezei út 1-3. 

 

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok: 

Kapcsolattartó személy: dr. Jakabfy Attila 

E-mail: ekr@bmsk.hu Telefon: +36 14718718  Fax:  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: www.bmsk.hu 

A felhasználói oldal címe: www.bmsk.hu 

Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:  Igen  Nem 

I.2) Közös közbeszerzés 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.                                       Igen X Nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.                                Igen  Nem 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.                                                       Igen  Nem 

Előkészítés 

Előkészítő iratok 

 

Becsült érték: nettó 4.319.997.285,-HUF 

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer: (kiválasztani) 

Egyéb módszer meghatározása: (csak ha ezt választottuk ki, max. 250 karakter) 

árazott tervezői költségvetés 

Rendelkezésre álló fedezet: nettó 2 774 521 620 Ft 

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő:                                             X Igen Nem 

A rendelkezésre álló fedezet forrása: (max. 135 karakter) 

A 2019. évi központi költségvetésben biztosított forrás ( br. 2.000.000.000,-Ft) és az arra szóló 
támogatási szerződés aláírásával. 



 

Új dokumentumként fel kell csatolni a becsült értéket alátámasztó iratokat! 

Új dokumentum csatolása 

Új dokumentum csatolása/szerkesztése  

 

 

Dokumentum típusa: (kiválasztani) 

Dokumentum neve:  

Megjelenhet az EKR publikus felületén:               Igen  Nem 

Megjegyzés: (max. 200 karakter) 

 

Ajánlattételi/részvételi felhívás 

 

Ajánlatkérők 

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

Hivatalos név:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_53097541  

Postai cím:  Városháza tér 1. 
Város: Dunaújváros NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2400 Ország: Magyarország 
Egyéb cím adatok: 
Kapcsolattartó személy: {…} 
E-mail: […] Telefon: +36 {…} Fax: +36 {…} 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: www.dunaujvaros.hu 
A felhasználói oldal címe:  

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név:  

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési Sportlétesítményüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. 

Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_65551132 

Postai cím: 
Istvánmezei út 1-3. 

 

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország 

Egyéb cím adatok: 

Kapcsolattartó személy: dr. Jakabfy Attila 

E-mail: ekr@bmsk.hu Telefon: +36 14718718  Fax:  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: www.bmsk.hu 

A felhasználói oldal címe: www.bmsk.hu 

Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult:  Igen  Nem 

+ 
Tallóz/csatol 



I.2) Közös közbeszerzés 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.                                       Igen X Nem 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.                                   Igen  Nem 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.                                                       Igen  Nem 

I.3) Kommunikáció 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen: [EKR rendszer tölti ki]                               X Igen  Nem 

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:  Igen  Nem 

További információ a következő helyről érhető el: 

További információ a következő címen szerezhető be 

a fent említett cím:X Igen  Nem 

másik cím: (adjon meg másik címet)                                                  Igen Nem 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

elektronikusan:X Igen  Nem 

a fent említett címre:X Igen  Nem 

a következő címre: (adjon meg másik címet)  Igen  Nem 

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan  

hozzáférhetők:  Igen X Nem 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 

X Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

Egyéb:  

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

    Egészségügy  

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

  Oktatás 

Egyéb tevékenység 

 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és kőolaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 
kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- 
szolgáltatások 

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 

 

 



II. szakasz: Tárgy 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Dunaújváros-Kézicsarnok-tervezés és kivitelezés 
Hivatkozási szám: 
II.1.2) Fő CPV-kód: (kiválasztani): 45000000-7 
Kiegészítő CPV-kód: (kiválasztani, ha szükséges) ………………………. 
II.1.3) A szerződés típusa:  
X Építési beruházás 
 Szolgáltatásmegrendelés 
 Árubeszerzés 
II.1.4) Rövid meghatározás: (max. 1000 karakter) Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Kézilabda 
Csarnok tervezése és kivitelezése 
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:  Igen X Nem 
Részajánlattétel kizárásának indoka(i): [EKR automatikusan generálja] 

 

II.2) Meghatározás 

II.2.1) Elnevezés: (max. 50 karakter) 

Dunaújváros-Kézicsarnok-tervezés és kivitelezés 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód: (kiválasztani) 

45000000-7 

45212225-9 

71220000-6 

Kiegészítő CPV-kód: (kiválasztani) 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód(ok): (kiválasztani) HU211 

A teljesítés fő helyszíne: (max. 200 karakter) 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4. (hrsz.: 316/7) 

 
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (max. 4000 karakter) 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 
 
Tervezési feladat: 
a) az ajánlattételi dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és engedélyezési tervdokumentáció alapján a 

kiviteli tervdokumentáció elkészítése; 
b) a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.  

 
A terveket papír alapon 3 (három) példányban, magyar nyelven és pdf/A; pdf; pla illetve .dwg formátumban 3 
példányban CD lemezen kell átadni az ajánlatkérő részére. 
 
 
 
 
 



Kivitelezési feladat:  
A végleges építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a megrendelő által jóváhagyott kiviteli 
tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó 
sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal, továbbá a  jogerős használatbavételi 
engedély megszerzése;  
 

Az építési munka teljeskörű kivitelezése, amely magában foglal 6024 m3 monolit (helyszíni) vasbeton 
szerkezetépítési munkát, 551,9 tonna acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős és gyengeáramú 
épületvillamossági, felvonó szerelési, teljes körű akadálymentesítési, környezetrendezési, útépítési és közműépítési 
munkákat illetve 3481 m2 sportparketta burkolatú küzdőtér kivitelezését egyaránt.  
 

Tervezett épületben elhelyezett funkciók 
a) A tervezett csarnok 2 küzdőtérrel rendelkezik, átmenő előcsarnok által elválasztással 
b) Déli küzdőtér: mobillelátókkal mintegy 1000 fős aréna. Összecsukott mobillelátók mellett (keresztben) két 

szabvány méretű pálya kerül kialakításra.  
c) Északi küzdőtér: szabvány kézilabda pálya lelátó nélkül (mérkőzés az emeleti galériáról követhető) 
 

Kiszolgáló funkciók: öltözők, lelátók, büfék, vizes-, iroda-, és üzemeltetési helyiségek, gépészet, valamint sporthoz 
kötődő funkciók (szertárak, fitnesz helyiségek) 
 
További információk a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben 
találhatóak.  

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok:                X Igen    Nem 
 

X Minőségi kritérium –                                       X Igen    Nem 

 Megnevezés:  

 

M2.1) pont szerinti szakember alkalmassági köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy 
azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szükséges többlet szakmai gyakorlat (0-36 hó)/ súlyszám: 10 

M2.2) pont szerinti szakember alkalmassági köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm . rendelet szerinti MV-ÉG 
vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hó)/ súlyszám: 5 

M2.3) pont szerinti szakember alkalmassági köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy 
azzal egyenértékű jogosultság megszerz. szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hó)/ súlyszám: 5 

M2.4) pont szerinti szakember alkalmassági köv. felüli a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É vagy azzal 
egyenértékű jogosultság megszerz. szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36 hó)/ súlyszám: 10 

Költség kritérium:                                                 Igen   X Nem 
Megnevezés: ………………………………………       Súlyszám/Jelentőség: ………… 
(a szükséges számban duplikálható) 
 
Ár kritérium:                                                X Igen    Nem 
Megnevezés: Nettó vállalkozói (HUF) díj ……………………Súlyszám/Jelentőség: 70 
(a szükséges számban duplikálható) 
 
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra: 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

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



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

Időtartam hónapban: …………………. 

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 730 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: …. (év) …. (hónap) …… (nap)  -   …. (év) …. (hónap) …… (nap) 

A szerződés meghosszabbítható:                             Igen Nem 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 
vonatkozó információ(nyílt eljárás kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

Tervezett minimum: [ ] 

Maximális szám: [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: (max. 4000 karakter) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

II.2.10) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):             Igen   X Nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók:                                                                          Igen   X Nem 

Opciók leírása: (max. 4000 karakter) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk:                                                                Igen   X Nem 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel  

és/vagy programmal kapcsolatos:                                 Igen   X Nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: (max. 400 karakter) 

II.2.14) További információ: (max. 400 karakter) 

 

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: (max. 4000 karakter) 
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalk. és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, 
aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek. meghat. kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók. 
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő szervezet 
előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni: A 
Kbt.67.§(1)bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban 
a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil.-át benyújtani a 321/2015.(X.30.) 



Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az 
ajánlathoz. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (EKR rendelet) 12. § (2) 
bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra. Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk 
AT figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re és az EKR rendelet 10. § (3) bek.-re. Azon alvállalk. 
vonatk.-ban, amelyek nem vesznek részt az alk. ig.-ban a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania 
arra vonatkozó nyíl.-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalk. A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá. Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött ig.-t (nemleges tartalmú nyil. becsatolása is szükséges). A Kr. 1. § (7) bekezdése 
irányadó. Szakmai tev. végzésére vonatk. alk. előírása: Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a 
Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő 
(AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil.-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a 
IV. rész α pont kitöltése. Jelen dok.-k benyújtása kizárólag az előzetes ig.-t követően kötelező AK erre 
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell 
csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 
13. §-ra. NY.1.)-NY.2.) AK a nyilv. szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilv.-ban ellenőrzi. 
A nyilv. szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilv.-ban a vonatkozó adatok, illetve 
tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilv. kivonatának, a nyilv.-t vezető szerv által kiállított ig.-
nak vagy a nyilv-ban szereplés tényét igazoló dok.-ak egyszerű másolatban történő benyújtásával kell ig. 
Az alk. ig. a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is ir. NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az Étv. szerinti, ép. kivitelezési 
tev.-et végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban nem szerepel 
(feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont 
és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.). NY.2.) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz 
kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem 
szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország 
nyilv.-ban nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés 
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem 
rendelkezik(Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)bek). 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:  
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: (max. 4000 karakter) 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (max. 4000 karakter) 
III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok: 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: (max. 4000 karakter) 
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) 
bek. megfelelően – AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű 
nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az 
EKR rendelet 13. §-ra. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre 
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:  
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr.21.(2) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását 
megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett 
referenciák (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr .22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni. Az 
igazolásnak tartalmaznia kell: • szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), építési beruházás tárgya és 
mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), • teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és 
befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és 
a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó. 
M.2.) A Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a Kr.21.§(2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, 
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek kapcsán 



csatolandók: a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i 
köv.-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) 
feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/ amellyel az adott szakember 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában,; b) szakmai 
gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a 
minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül); c) szakemberek végzettségét, 
képzettségét igazoló dok-ok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló 
nyilatkozat. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus 
hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus 
nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban 
adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által 
kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság 
esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű 
fordításának benyújtása szükséges. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a 
jogosultság elérési útvonalát. A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (max. 4000 karakter) 

 
M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a felhívás feladását megelőző 5 
évben (60 hónapban) befejezett (műszaki átadás-átvétel időpontja), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül 
megkezdett alábbi referenciamunkákkal:  
 
M1.1) 1 db referencia, 
amely magába foglalt legalább 4500 m3 monolit (helyszíni) vasbeton szerkezetépítési és/vagy előregyártott 
vasbeton szerkezetépítési munkát, legalább 400 tonna acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős 
és gyengeáramú épületvillamossági, felvonó szerelési, akadálymentesítési, útépítési és közműépítési 
munkákat. 
 
M1.2)  
1 db referencia, amely minimum 2500 m2 sportparketta burkolatú küzdőtér kivitelezésre vonatkozik. Az 
M1.1)-M1.2) pontok követelményeinek történő megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az előírt 
M1.1)-M1.2) pontok szerinti egyes minimumkövetelmények tartalmi követelményei nem adódhatnak össze 
több szerződésből, azok pontonként egy szerződésből igazolandók. Egy referenciával több alkalmassági 
követelmény is igazolható.  
 
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az alábbi 
szakemberekkel:  
 
M2.1) Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakember,  
 
M2.2) Min. 1 fő, a 266/2013. (VII .11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakember,  
 
M2.3) Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakember,  
 
M2.4) Min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakember.  
 
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető. A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös 
AT-k együttesen is megfelelhetnek. 
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 védett munkahely-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: (max.50 karakter) 
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: (max1000 karakter) 

Késedelmi/ Hibás teljesítés esetén a kijavítási időre eső késedelmi kötbér /meghiúsulási kötbér: szerződés szerint 
Teljesítési/ Jólteljesítési biztosíték: 5% szerz. szerint. Ajánlattevő köteles a biztosítékok határidőben történő 
nyújtásáról nyilatkozni. Jótállás: műsz. átvételtől 24 hónap teljeskörű; a tervekre vonatkozó jótállási szabályok lásd. 
szerződésben. A fizetési mérföldkövek a szerződés alapján. Tartalékkeret: ajánlatkérő nem biztosít. A benyújtott 
számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2),(5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32. §. amennyiben nyertes 
ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. 
(X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a alapján történik. Előleg Kbt. 135. § (8) bek. szerint 75.000.000 HUF. Az ajánlattétel, 
a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF A részletek a közbesz. dok.-ban. 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét: 
Igen. 

 

 

 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtái 

 

Nyílt eljárás                                                                     X Igen    Nem 

Gyorsított eljárás                                                              Igen    Nem 

Indokolás: (max. 1000 karakter)  

Meghívásos eljárás                                                          Igen    Nem 

Gyorsított eljárás                                                              Igen    Nem 

Indokolás: (max. 1000 karakter) 
……………………………………………………………………………………… 

Tárgyalásos eljárás                                                         Igen    Nem 

Gyorsított eljárás                                                              Igen    Nem 

Indokolás: (max. 1000 karakter) 
……………………………………………………………………………………… 

Versenypárbeszéd Igen    Nem 

Innovációs partnerség                                                       Igen    Nem 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó 
információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Igen   X Nem 



Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Igen    Nem 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel Igen    Nem 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ] 

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Igen    Nem 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Igen    Nem 

Keretmegállapodás esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 
……………………………………. 

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         Igen    Nem 

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.                                                                                            Igen    Nem 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Igen   X Nem 

További információk az elektronikus árlejtésről: (max. 400 karakter) 

……………………………………………………………………………………………………………
………………….. 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik       X Igen    Nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 

………………………………. (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum, helyi idő: ………….. (év) …………. (hónap) ……. (nap)            ……:….. (óra/perc) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 
becsült dátuma 

Dátum: ………….. (év) …………. (hónap) ……. (nap)             

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: ……….. (év) ……….. (hónap) …….. (nap) 

vagy Az időtartam hónapban: ……… vagy munkanapban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum, helyi idő: 2019 (év))12:00 (óra/perc) 

Hely: Az ajánlatok bontás elektronikus úton történik az EKR rendszer útján. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontás elektronikus úton történik az EKR 
rendszer útján. (max.400 karakter) 



VI. szakasz Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:            Igen    Nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: (max.400 karakter) 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

A megrendelés elektronikus úton történik:                                                         Igen   X Nem 

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:                                              Igen   X Nem 

A fizetés elektronikus úton történik:                                                                   Igen  X Nem 

VI.3) További információk: (max. 4000 karakter) 

1.Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-100,00 pont. Ért. módszere: ár: fordított 
arányosítás, minőségi kritériumok: egyenes arányosítás  
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: -Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben 
biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. -amennyiben a cégjegyzésre 
jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes 
bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya -ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak 
megfelelő nyil. -Az ajánlattevőknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk 
a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról. - Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges 
tartalommal is) -nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) -értékelési részszempont vonatkozásban 
a bemutatott szakemberre vonatkozó nyíl. -közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat. 
 
3.Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a 
III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.  
 
4.A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  
 
5.Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 100 millió Ft/év és min. 50 millió Ft/káresemény 
mértékű tervezési és min. 800 millió Ft/év és min. 200 millió Ft/káresemény mértékű építési-szerelési, fel.biz-i 
szerződés meglétét írja elő. A tervezőnek saját névre szóló tervezői „all risk” típusú biztosítással kell rendelkeznie.  
 
6.Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.  
 
7. FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (1146 Budapest, Hermina u. 49.; 00465)  
 
II.2.7.) pont: a teljesítési határidőt naptári napban kell érteni és munkaterület átadás-átvételétől számít. További 
információt a szerződés tervezete tartalmaz. 
 
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.  
 
9.Ajánlatkérő 2019. […] […]. napján 11:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás: […] 
 
10. Szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) és MSZ EN ISO 50001:2012, 
MSZ EN ISO 14001:2015; MSZ EN ISO 9001:2015. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bek. is irányadó]  
 
11.Ajánlatkérő a Kbt. 35. (8) bek. alapján gazd. szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.  
 
12.Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a fedezet teljes összegével 
Ajánlatkérő rendelkezzen. További információt a szerződéstervezet tartalmaz. 
 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 



 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5 

Város: Budapest                          Postai irányítószám: 1026                                  Ország: Magyarország 

E-mail:dontobizottsag@kt.hu                                              Telefon: +36 18828592 

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu (URL) Fax: +36 18828593 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város:                           Postai irányítószám:                                    Ország: 

E-mail:                                              Telefon: 

Internetcím: (URL)                                 Fax: 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: (max. 4000 karakter) 

Kbt. 148.§-a szerint. 

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó utca 5 

Város: Budapest                          Postai irányítószám: 1026                                  Ország: Magyarország 

E-mail:dontobizottsag@kt.hu                                              Telefon: +36 18828592 

Internetcím: www.kozbeszerzes.hu (URL) Fax: +36 18828593 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma 

(A rendszer automatikusan tölti) 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 


