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Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Alsóörs Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Turisztikai látogatóközpont fejlesztés Alsóörs IIIKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001600012019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Alsóörs Község Önkormányzata EKRSZ_
26177447

Endrődi Sándor Utca 49

Alsóörs HU213 8226

Földesiné Töpper Ilona

topil@topil.hu +36 304114927

Regionális/helyi szintű
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A beszerzési igény, az építési beruházás jellege, mértéke, műszaki tartalma nem teszi célszerűvé a részekre történő megbontást. Jelen 
közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását 
eredményezné, a felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő 
ajánlatadás esetében. Tárgyi építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés 
részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából 
nehezen kivitelezhető. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás 
keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

8226 Alsóörs, Hrsz.: 0112.II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Turisztikai látogatóközpont fejlesztés Alsóörs IIIII.1.3) A szerződés tárgya:

45350000-5

45310000-3

45262500-6

45260000-7

45212100-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Egy komplex turisztikai látogatóközpont részeként kialakításra kerül egy fogadóépület, melyben helyet kap egy fedett közösségi tér, 
egy vendéglátóipari egység és ajándékbolt, a recepció és a vizesblokk. A telken, a közúthoz és az épülethez közel, a személygépkocsik 
részére felszíni parkolóhely kialakítása. A telek jelenlegi bejárata, a nyugati telekhatárnál található. A jelenlegi helyén tervezzük az új 
bejáratot is, mely egy gyalogos kaput és szükség esetén egy további tehergépkocsi behajtó kaput is jelent. A bejárati kapuk kialakítása 
az egykori amfiteátrumok küzdőtereinek bejáratait idézi. A gyalogos kapu mellett közvetlen található majd a recepció és jegypénztár, 
valamint fedett bejárat és kerékpár tároló. A recepció és a kerékpár tároló extenzív zöldtetős fedéssel tervezett. A kapuk melletti 
támfalak tetején a természetes terep adottságok folytatódnak, a szárazon rakott kőburkolatos támfalak elfogynak. Ezzel a 
megjelenéssel a tájba illesztést kívánjuk erősíteni. A bejárattól balra található egy szerkezetkész fogadóépület, melyben a közösségi tér
, és a személyzeti- és üzemeltetési helyiségek lesznek. A közösségi tér részei: az épületen belül – előadóterem, vizesblokkok, büfé és 
ajándékbolt; az épületen kívül: terasz, mely az előadóteremhez és a büféhez közvetlen csatlakozik. A személyzeti- és üzemeltetési 
helyiségek: öltözők, tárolók, iroda és szerver helyiség. A bejárattal szemben, a jelenleg leromlott állapotú amfiteátrum nézőtere 
található. A lelátót tájvédelmi- és vízelvezetési szempontok figyelembevételével tervezzük kialakítani. A jelenlegi környezet elhanyagolt
, így a további attrakciók kialakításához szükséges alakító földmunka, illetve bozót és cserjeirtás. A tervezett látványosságok 
rendszerét úgy vettük figyelembe a tervezésnél, hogy a jelenlegi környezet domborzati viszonyaihoz igazodjanak, így alakító 
földmunkára az akadálymentesítés érdekében nagy mértékben szükség lesz. A terület korábbi rendeltetése kőbánya volt, így a 
területen elszórtan előforduló sziklák a jelenlegi helyükön maradnak, és részét képezik a látványvilágnak. A telek területe 123220 m2. 
Beépített terület terepszint felett: 31457 m2. A beruházás már korábban elkezdődött, de a feleken kívül álló okok miatt szerződés 
bontásra került sor. A tervezett közbeszerzés célja a beruházás befejezése, melynek szükséges elemeit a közbeszerzési dokumentáció 
részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció rögzít.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Egy komplex turisztikai látogatóközpont részeként kialakításra kerül egy fogadóépület, melyben helyet kap egy fedett közösségi tér, 
egy vendéglátóipari egység és ajándékbolt, a recepció és a vizesblokk. A telken, a közúthoz és az épülethez közel, a személygépkocsik 
részére felszíni parkolóhely kialakítása. A telek jelenlegi bejárata, a nyugati telekhatárnál található. A jelenlegi helyén tervezzük az új 
bejáratot is, mely egy gyalogos kaput és szükség esetén egy további tehergépkocsi behajtó kaput is jelent. A bejárati kapuk kialakítása 
az egykori amfiteátrumok küzdőtereinek bejáratait idézi. A gyalogos kapu mellett közvetlen található majd a recepció és jegypénztár, 
valamint fedett bejárat és kerékpár tároló. A recepció és a kerékpár tároló extenzív zöldtetős fedéssel tervezett. A kapuk melletti 
támfalak tetején a természetes terep adottságok folytatódnak, a szárazon rakott kőburkolatos támfalak elfogynak. Ezzel a 
megjelenéssel a tájba illesztést kívánjuk erősíteni. A bejárattól balra található egy szerkezetkész fogadóépület, melyben a közösségi tér
, és a személyzeti- és üzemeltetési helyiségek lesznek. A közösségi tér részei: az épületen belül – előadóterem, vizesblokkok, büfé és 
ajándékbolt; az épületen kívül: terasz, mely az előadóteremhez és a büféhez közvetlen csatlakozik. A személyzeti- és üzemeltetési 
helyiségek: öltözők, tárolók, iroda és szerver helyiség. A bejárattal szemben, a jelenleg leromlott állapotú amfiteátrum nézőtere 
található. A lelátót tájvédelmi- és vízelvezetési szempontok figyelembevételével tervezzük kialakítani. A jelenlegi környezet elhanyagolt
, így a további attrakciók kialakításához szükséges alakító földmunka, illetve bozót és cserjeirtás. A tervezett látványosságok 
rendszerét úgy vettük figyelembe a tervezésnél, hogy a jelenlegi környezet domborzati viszonyaihoz igazodjanak, így alakító 
földmunkára az akadálymentesítés érdekében nagy mértékben szükség lesz. A terület korábbi rendeltetése kőbánya volt, így a 
területen elszórtan előforduló sziklák a jelenlegi helyükön maradnak, és részét képezik a látványvilágnak. A telek területet 123220 m2.
Beépített terület terepszint felett: 31457 m2. A beruházás már korábban elkezdődött, de a feleken kívül álló okok miatt szerződés 
bontásra került sor. A tervezett közbeszerzés célja a beruházás befejezése, melynek szükséges elemeit a közbeszerzési dokumentáció 
részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció pontosan rögzíti.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU213 Veszprém

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45262000-1

45223000-6

45100000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek 
kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok 
érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak. A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, 
számlázási, számviteli terhek csökkentése.

Turisztikai látogatóközpont fejlesztés

8226 Alsóörs, Hrsz.: 0112

Igen

Igen

A Felhívás III.1.3. M/1.pontja szerinti szakember MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (
hónap, min. 0, max. 24)

14

A Felhívás III.1.3. M/2.pontja szerinti szakember MV-ÉG jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (
hónap, min. 0, max. 24)

8
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A Kbt. 114. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell feltöltenie az EKR rendszerbe arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá. 
Ajánlattevőnek ki kell töltenie az EKR rendszerben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni. - Ha az ajánlattevő pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor a tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevéről és 
állandó lakóhelyéről szóló nyilatkozatát kell feltöltenie az EKR rendszerbe. - Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges feltöltenie az 
EKR renszerbe. - Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges feltölteni az EKR rendszerbe. A 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

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

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó vállalkozási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

A Felhívás III.1.3. M/3.pontja szerinti szakember MV-ÉV jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (
hónap, min. 0, max. 24)

8

Nem

Igen
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Nem

Nem

Nem

Igen
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M/1. Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (
szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be 
kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló 
névjegyzéki jelölést: MV-É vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló 
dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját 
kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll 
fenn. M/2. Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket 
az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására 
szolgáló névjegyzéki jelölést: MV-ÉG vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és szakképzettséget 
igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a 
szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró 
körülmény nem áll fenn. M/3. Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint 
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes 
jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést: MV-ÉV vagy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget 
és szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat 
igazolására a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes 
teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn. A szakmai önéletrajzoknak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az Ajánlatkérő a 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt, 
figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. A megbízhatóság és a teljesítőképesség megállapítása 
érdekében Ajánlatkérő előzetesen nyilatkoztatta a felkérendő gazdasági szervezeteket.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen
, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását 
vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, 
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az 
ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan 
építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 
szerepelnie kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) 
nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az 
említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági 
szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 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.

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

szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles feltölteni az EKR rendszerbe a kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak/feltölthetőek (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező 
bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban 
az EKR- ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi 
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a 
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy 
aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára (öntisztázás). A 424/
2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő 
nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
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NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő a szerződésben foglalt áfa 
nélkül számított - vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű, (de legfeljebb 75 millió forint) előlegként történő kifizetését kérheti. Az 
előleg összege - egyenlő részletekben elosztva - a részszámlák és a végszámla összegéből kerül levonásra. A teljesítés során összesen 5
számla (1 előlegszámla, 3 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be. Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény; 2017. évi CL. 
törvény; 2013. évi V. törvény; 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet; 2007. évi CXXVII törvény; 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

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

Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő első 10 naptári nap után a nettó vállalkozói díj 0.5%-a
/naptári nap, az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő 11. naptári naptól minden késedelmesen eltelt naptári nap után a 
nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a 
meghiúsulással érintett munkarészek nettó vállalkozói díjának 30 %-a. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett munkarész 
nettó vállalkozói díjának 1 %-a. Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj összegének 2%-a. Jólteljesítési biztosíték: mértéke a nettó 
vállalkozói díj összegének 2%-a. Jótállás időtartama: 24 hónap A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes 
leírást a közbeszerzési dokumentumok, ill. a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: M/1. 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009 . (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É 
kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (
vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel. M/2. 1 fő olyan 
szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 . (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (
VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉG kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és
az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel. M/3. 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009 . (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében 
meghatározott MV-ÉV kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati 
idővel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakemberek tényleges szakmai gyakorlati idejének megállapítása vonatkozásában a 
párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX .15.) Korm. rendeletben előírtakat és az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak. Az 
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős 
műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) 
FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 
244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai gyakorlatnak 
minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó megjelöléssel kell megadni! Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők 
figyelmét, hogyha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletnek 
megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés 
feltétele. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből 
egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az 
ajánlattevő megfelel. A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák ( korábbi 
projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem 
minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet 
honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az 
illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdése irányadó. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági 
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11) bekezdése, 
továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletesen az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban.

Nem
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(1) Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani. (2) Az ajánlat részét képező nyilatkozatokat 
amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait 
meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott 
személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban. (3) Az ajánlatnak a Kbt. 66.§ (
2) bekezdése szerint tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot 
kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevő elektronikus űrlap formájában 
köteles az ajánlata részeként kitölteni. (4) Az ajánlattevőnek csatolnia kell az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott 
költségvetést, az egyes résztevékenységeket bemutató pénzügyi, műszaki ütemtervet. (5) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 
2019. december 18-án 11.00 órakor. Találkozás: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49., Polgármesteri Hivatal. (6) Az 
ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 50.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000 Ft/
káresemény értékű, kivitelezői felelősségbiztosításra, amelyet nyertes ajánlattevőnek ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési 
eljárás tárgyát képező építési beruházásra. Ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt 

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

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

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

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

2020.01.13 10:00

HU

60

2020.01.13 12:00

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. (7) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti 
gazdálkodó szervezet alapításához, és az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében sem követeli azt 
meg. (8) Ajánlatkérő a hiánypótlás tekintetében nem él a Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerinti korlátozás lehetőségével. (9) 
Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb alkalmassági követelményt határozott meg. (10) Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott 
ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján értékeli a következők 
szerint: az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A módszer: fordított (ár 
szempont) és egyenes arányosítás (minőségi szempontok). (11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. (12) 
FAKSZ: Földesiné Töpper Ilona, lajstromszám: 00221. (13) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR-ben 
alkalmazott karakterkorlátozásra tekintettel a dokumentáció tartalmazza az értékelési részszempontok részletes leírását, 
valamint az ajánlatban benyújtandó dokumentumokra vonatkozó tájékoztatást, iratjegyzéket. (14) A Kbt. 134. (5) bekezdése 
alapján a teljesítési és jólteljesítési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőknek az ajánlatban 
nyilatkoznia kell.




