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Ipoly Erdő Zrt. - Katalinpuszta élménypark kivitelezés - Eljárást
megindító felhívás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/12
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.01.29.
Iktatószám: 1822/2014
CPV Kód: 45212000-6
Ajánlatkérő: Ipoly Erdő Zrt
Teljesítés helye: Szendehely 034/5, 034/6, 034/7 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.02.17.

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlatkérő típusa:
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g)
pont]

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Erdőgazdálkodás

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Ipoly Erdő Zrt

Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Város/Község: Balassagyarmat

Postai irányítószám: 2660

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Mizik András

Telefon: +36 35300769

E-mail: mizikandras@t-online.hu
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Fax: +36 35301424

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ipolyerdo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Erdőgazdálkodás

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú projekt Katalinpuszta
élménypark kivitelezési munkái” elnevezésű feladat megvalósítására

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Szendehely 034/5, 034/6, 034/7 helyrajzi szám

NUTS-kód: HU313

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

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú projekt Katalinpuszta
élménypark kivitelezési munkái” elnevezésű feladat megvalósítására

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú projekt Katalinpuszta 
élménypark kivitelezési munkái” elnevezésű feladat megvalósítására az alábbiak szerint: 
Szendehely-Katalinpuszta 034/5 és a 034/6 hrsz. alatti területen Fogadóépület építése, 
élménypark, kapu, kerítés létesítése 
1.1. Építés- kivitelezés: 
# Kapu: szimbolikus jelzést adó, az élménypark bevezető útjához, kétoldalt a padkába építendő 
# Fogadóépület: 189,12 m2 földszinti alapterülettel; sávalap, tégla falazat, monolit vasbeton födém, 
fagerendás félnyereg fedélszék, cserépfedés. Ezen belül 34,01 m2 alapterületű remíz épületrész 
építés, iker tárolóvágányok létesítésével. 
#Kiegészül a földszinten 150,95 m2 fa terasz burkolattal, valamint az emeletközi födém fa
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padozatú, fedett 154,38 m2 terasszal. 
Az épület önálló épületvillamossági és épületgépészeti rendszerrel építendő meg. Az ivóvíz és
szennyvíz közhálózatra kötendő. A fűtési meleg vizet faelgázosítós kazán termel, hőleadók
radiátorok. A használati meleg vizet napkollektoros, a faelgázosítós és elektromos rásegítős
rendszer szolgálja. 
1.2. Élménypark- tájépítészet: 
# 482 m2 Barabás téglakő burkolat építés, szegélyezve, fogadótéren 
# „Mini Csóványos” kilátó csúszdával telepítése térburkolattal, ütéscsillapítással 
# Ülőfal, átereszek és árokburkolatok építése, 113,2 fm akácoszlop támfal építés 
# 87,2 m2 alapterületű esőbeálló építése 
# Kerti vasúti (keskeny nyomtávú) pálya építése beton aljakon 540 fm, 1 fordítóval, 8 db váltóval,
jelző berendezéssel, táblákkal, 29 fm hosszú alagúttal 
# 35,8 m2 alapterületű, nyitott állomásépület építése 
# Fogadó és állomásépület környezetrendezése, 453 m2 Barabás téglakő burkolat építés,
szegélyezve 
# Parki eszközök, berendezések elhelyezése 
# 26 db fa ültetése, humuszterítés, 4058 m2 füvesítés, 8900 cserje telepítése 
# 5,8 m magas, 216 m2 alapterületű kötélpiramis telepítés, ütéscsillapítás kiépítés. Játékelem
környezetében térburkolat és ülőfal építés 
# Ásott kúthoz és közhálózathoz csatlakozó 213 fm locsolóhálózat kiépítése 4 db lecsatlakozó
konnektorral 
Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
A részletes feladatokat, tervezett mennyiségeket a dokumentáció és az annak részét képező
árazatlan költségvetések, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti kiviteli tervek
tartalmazzák.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

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

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
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A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2014/03/20 (év/hó/nap)

Befejezés 2014/11/30 (év/hó/nap)

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

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
szerződés szerinti egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5%-ának megfelelő teljesítési 
biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell 
teljesíteni a Kbt. 126. § (6) a) pontjában meghatározott módon (az ajánlatkérő fizetési számlájára 
történő befizetésével, bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesíthető). 
A teljesítési biztosíték határidőben való rendelkezésére bocsátásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell ajánlatában a Kbt. 126.§ (5) bekezdésének megfelelően. A biztosítéknak a sikeres műszaki 
átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie. 
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a 
szerződés szerinti egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5%-ának megfelelő jótállási biztosítékot 
köt ki. A jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 
126. § (6) a) pontjában meghatározott módon. A jótállási biztosíték határidőben való 
rendelkezésére bocsátásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában a Kbt. 126.§ (5) 
bekezdésének megfelelően. A biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés 
időpontjától számított 36 hónapig kell érvényben lennie. 
Előleg-visszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként 
kell rendelkezésre bocsátani. Mértéke az előleg teljes összegével megegyezik, ami az ajánlatkérő 
fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia vagy banki készfizető kezesség 
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
– kötelezvénnyel teljesíthető. Erről Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 
nyilatkoznia kell. 
A biztosítékot legkésőbb az előleg kifizetés időpontjáig az ajánlatkérő rendelkezésére kell 
bocsátani és a szerződés teljesítéséig érvényességét fenn kell tartani. Az előleg-visszafizetési 
biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. 
Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő a (rész)teljesítési határidő elmulasztása és neki felróható 
késedelmes (rész)teljesítés esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke az 
adott részteljesítés nettó szerződéses ellenérték 1 % százalékának megfelelő mértékű kötbér. 
Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított (rész)számlába 
beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 
Az egyes – az ajánlattevő által kidolgozott „Megvalósítási ütemterv” szerinti – részhatáridők be nem 
tartása önálló kötbérfizetési kötelezettséget keletkeztet. 
Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása 
esetére az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó 
szerződéses ellenérték 20%-a. 
Jótállás: Ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap
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időtartamra jótállást köteles vállalni.

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

A kifizetés a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az Adózás 
rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A szerződés finanszírozása az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú programban az 
Európai Unió és az Ajánlatkérő saját forrásaiból történik, a támogatás intenzitása: 85,96 %. 
A finanszírozás formája: utófinanszírozás 
A teljesítés igazolására a Kbt. 130. § (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 
Ajánlatkérő részszámlák benyújtásának lehetőségét az Ajánlattevő által kidolgozott megvalósítási 
és pénzügyi ütemezésben meghatározott tevékenységekhez igazodóan az alábbiak szerint 
biztosítja: 
3 db részszámla és a végszámla benyújtására van lehetőség a megvalósítási ütemezésben 
meghatározott műszaki tartalom megvalósulásához igazodóan. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő 
figyelmét, hogy az előleg és részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet 
kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 %-ánál. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a részszámla összegét az ajánlatkérő által 
teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell 
meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult 
értékét nem haladhatja meg. 
Végszámla benyújtására valamennyi tevékenység elvégzését, teljesítését követően, a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása után van lehetőség a részszámlák benyújtását 
követően fennmaradó, még ki nem egyenlített ellenérték vonatkozásában. 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130.§ (3) bekezdése, valamint a Ptk. 292/B. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint a helyesen kitöltött (rész)számla kézhezvételétől számított 30 
napon belül, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 
alapján az igazolt teljesítést követően benyújtott (rész)számla ellenében fizeti meg a 306/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott 
határidőkön belül. 
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. 
§ rendelkezéseit. 
A szerződéskötés valutaneme forint (HUF) 
Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát építési beruházás képzi és a teljesítési határidő meghaladja 
a 2 hónapot ajánlattevő - a Kbt. 131. § -ában foglaltaknak megfelelően - a teljes nettó 
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 68 millió forint összegű előleg kifizetését 
kérheti. 
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a 
nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy az előleg visszafizetésének biztosítékaként 
előleg-visszafizetési biztosítékot kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a jelen felhívás III.1.1). 
pontjában meghatározottak szerint. 
Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
határidőben történik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesültek. 
Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
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Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem
módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más
költség nem számítható fel. 
Ajánlattevő köteles ajánlatban műszaki és pénzügyi teljesítési ütemtervet benyújtani. A műszaki és
pénzügyi teljesítési ütemterv elkészítésekor Ajánlattevők vegyék figyelembe a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 13. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat is (az első részszámlát a nyertesként
kihirdetett Ajánlattevő legkésőbb az egyösszegű nettó ajánlati ár 25 %-ának megfelelő teljesítés
elérésekor köteles benyújtani).

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Nem lehetséges

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

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

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése
szerinti kizáró ok fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján csak
nyilatkoznia kell, valamint csatolnia kell a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozó - a
310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) alpontjában
foglaltak szerinti – külön nyilatkozatot.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás közzététele
napjánál nem régebbi keltezésűek legyenek.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, aki az eljárás során kerül kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető 
pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást 
megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melynek kötelezően 
tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
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tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számlaszámait, hogy mióta vezeti az 
ajánlattevő pénzforgalmi számláját, a pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás 
volt-e. 
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat 
érti. 
(„a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány 
miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés 
céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a 
beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a 
pénzforgalmi szolgáltatóval”.) 
P/2 
Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző utolsó üzleti évre (2013) vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely esetében árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges 
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint 
meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 
igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő 
esetekben támaszkodhat: 
a) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól 
eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre
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bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk.
274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére,
amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik számlavezető pénzügyi intézményétől származó
nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt.

P/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 180.000.000,- Ft
teljes árbevétellel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó üzleti évben (2013).

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1 
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján az Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 
évben (60 hónapban) teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen 
aláírt nyilatkozattal és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének megfelelően a szerződést kötő másik fél 
által adott igazolással. 
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződéskötő mási fél 
nevét, a teljesítés helyét és idejét, az építés tárgyát és mennyiségeit (az egyes referenciáknál a m2 
és a fm megadása is szükséges, ahol a minimumkövetelménynél az meghatározásra került), az 
ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból 
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. 
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia 
igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az 
ajánlatkérő a referencia igazolás bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös 
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő 
által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A vonatkozó referencia igazolásból derüljenek ki a
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310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti elfogadhatóságához szükséges 
adatok, feltételek. 
Ajánlatkérő 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) 
bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a 
szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 274. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, 
amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az M/1.A) pont szerinti alkalmassági követelmény a 
szerződés teljesítésének az épületek generál kivitelezési munkálataira vonatkozó alkalmasságot 
igazolja, az M/1.B) pont szerinti alkalmassági követelmény a szerződés teljesítésének a 
keskenynyomtávú vasúti iker tárolóvágánnyal ellátott épületrész (remíz) kivitelezési munkálataira 
vonatkozó alkalmasságot igazolja, M/1.C) pont szerinti alkalmassági követelmény a szerződés 
teljesítésének a mélyépítési munkálataira vonatkozó alkalmasságot igazolja, míg az M/1.D) pont 
szerinti alkalmassági követelmény a szerződés teljesítésének a keskeny nyomtávú vasúti pálya 
építésére vonatkozó alkalmasságot igazolja. 
M/2 
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdésének e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a 
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, 
szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai 
gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. 
Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre 
állási nyilatkozatát. 
Amennyiben az M/2.A) pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot 
igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében 
ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat 
igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes 
jogosultság igazolja. 
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az 
adott jogosultság ellenőrizhető. 
A szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti 
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot ajánlattevő más módon nem 
igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő 
benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. 
Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában 
nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a 
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre 
állásuk tekintetében. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
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rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, az ajánlatkérő a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok
benyújtása helyett. 
A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5)
bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 
M/1.A) 1 db, legalább 200 m2 alapterületű épület generál kivitelezésére vonatkozó, az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával; 
M/1.B) 1 db legalább 30 m2 alapterületű keskenynyomtávú vasúti iker tárolóvágánnyal ellátott 
épület (remíz) kivitelezésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
referenciával; 
M/1.C) 2 db hatósági engedélyhez kötött mélyépítési műtárgy kivitelezésére vonatkozó, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával; 
M/1.D) 500 fm keskeny nyomtávú vasúti pálya építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. 
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M/2 
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi
szakemberekkel: 
M/2.A) 1 fő szakemberrel, aki 
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV.
Felelős műszaki vezetés I. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos
átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés I. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy
érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői
(vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. 
M/2.B) 1 fő szakemberrel, aki 
felsőfokú gépészmérnöki végzettséggel és 3 éves végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal
rendelkezik. 
Egy szakember csak egy alkalmasságot igazolhat.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

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

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

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

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

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

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

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2014/02/17 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell nem

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

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/02/17 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

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

Dátum: (év/hó/nap)

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

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

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

Dátum: 2014/02/17 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek
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V. szakasz: kiegészítő információk

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú projekt

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen vehető át, a PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó Zrt. címén (1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet), munkanapokon 9.00 és
16.00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő napján 9-11:00 óráig.
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megküldésre kerül, a 06 1 796-1001-es telefaxszámra vagy a
varga.krisztian@provitalzrt.hu címre megküldött kérelemben megjelölt címre (e-mail címre). A
kérelemben meg kell jelölni továbbá az ajánlattevő nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, a
kapcsolattartó nevét és e-mail címét. A kérelemben egyértelműen hivatkozni kell az eljárást
megindító felhívásra (KÉ szám feltüntetésével és az eljárás megnevezésével).
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6)
bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban nevesített alvállalkozónak át kell vennie.)
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
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III.2.2. P/1, P/2 és III.2.3. M/1, M/2 pontok

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

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott mértéke
500.000,- Ft.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
– Az ajánlatkérőnek a OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741017-20034766-00000000 számú
számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással
„Ipoly Erdő Zrt. – Katalinpuszta élménypark – ajánlati biztosíték” megjelöléssel;
– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
– készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződéssel;
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához
zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül
visszafizetésre.
Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti
mindkét fordulatát tartalmaznia kell.
59. § (4) Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a
szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti
meg

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

V.4) Egyéb információk:

1.) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít. 
2.) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a 
környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
3.) Az ajánlatok és egyéb dokumentumon leadására Ajánlatkérő képviseletében eljáró 
munkanapokon 9 és 16 óra között (ajánlattételi határidő lejártának napján 9 és 11 óra között) 
biztosít lehetőséget. A dokumentumok határidőben történő beérkezése érdekében vegyék 
figyelembe, hogy az Ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet székhelyén (PROVITAL Fejlesztési 
Tanácsadó Zrt. - 1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet) portaszolgálat üzemel, ahol a 
belépés regisztrációt követően lehetséges, ami néhány percet igénybe vehet. 
4.) Kiegészítő tájékoztatás: a kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(6) bekezdéseiben 
foglaltak a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. 
Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a 
Kbt. 77. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. 
Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti] 
időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg 
- a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés
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megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 
Ha az ajánlatkérő az összegezésben megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, 
akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az 
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja 
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati 
kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
5.) Formai előírások: 
Az ajánlatot írásban, 1 példányban (1 eredeti) zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. 
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó. 
A csomagoláson 
„Ipoly Erdő Zrt. - AJÁNLAT - Vállalkozási szerződés az „ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító 
számú projekt Katalinpuszta élménypark kivitelezési munkái” elnevezésű feladat megvalósítására - 
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. 
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak. 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett 
(nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú 
példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. 
6.) Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti 
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott 
eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. 
7.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az 
ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 
pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat, bankgarancia. 
8.) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése 
szerinti összes adatot: az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), továbbá az
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ellenszolgáltatásra vonatkozó adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül. 
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint előírja, hogy a dokumentáció átvétele az 
eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át. 
10.) A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi 
elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a 
dokumentációt átvevő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail-cím, 
telefonszám, a kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történő betekintés esetén a 
dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a 
jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, 
levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolattartó személy neve). 
11.) A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem 
kézhezvételétől számított két munkanapon belül, elektronikus úton történik, ha a dokumentáció 
megküldésére irányuló kérelmében megadta a megküldéshez szükséges elérhetőségeit (név, 
székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám). 
12.) Az ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki 
megadja az írásbeli kapcsolattartáshoz szükséges címét, e-mail-címét, fax-számát, amelyre 
ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldheti. 
13.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) 
bekezdésében foglaltak szerint. 
14.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 40. § (1) 
bekezdés vonatkozásában. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Meg kell jelölni az e részek 
tekintetében 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre 
fognak működni. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 
ajánlathoz csatolni. 
15.) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás-mintáját, 
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást, 
16.)A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) 
alpontjában foglaltak alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő 
köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani. A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 
ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
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rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § 
(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 
nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
17.) Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 
56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. 
18.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A 
Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 
felel. 
19.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé 
kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
20.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt 
feltételeknek. 
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
- a közös ajánlatevők (konzorcium) nevét 
- az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben 
meghatározott feladatok megosztásának leírását és a szerződéses árból való részesedésük 
mértékét; 
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a 
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően 
a kifizetés megtörténhet; 
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges munkák megvalósításáért; 
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága
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vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
21.) Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott 
ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti „legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás ” elve alapján értékeli. 
22.) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a dokumentáció részeként kiadott árazatlan 
költségvetéseket teljes egészében beárazva és annak valamennyi oldalát cégszerűen aláírva, 
valamint azt elektronikus formában is csatolni a benyújtásra kerülő CD-n vagy DVD-n excel 
formátumban! A hiányosan kitöltött költségvetés az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
Ajánlattevőknek az árazatlan költségvetések kitöltésekor figyelembe kell venniük, hogy az anyag és 
díj összesen oszlopokat egész számra kerekítve kell kitölteniük. A dokumentáció részeként 
kiadásra kerülő excel táblázatokban az egész számra történő automatikus kerekítés ezen oszlopok 
tekintetében beállításra került. A költségvetés valamennyi sora (tétele) beárazandó az alábbi 
kivételekkel. A klt (készlet) mértékegységgel jelölt tételeknél (01.01. Földszint - 199.; 201.; 202. 
tételek) egységárat ne írjon Ajánlattevő, a táblázat automatikusan átveszi az anyag és díj tételt a 
megfelelő részletező táblából. A „nem a jelen eljárás része” megjegyzést tartalmazó tételek sorai 
szintén nem árazandóak! 
Az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt Ajánlatkérő azoknál a tételeknél (soroknál), ahol anyagár 
nem merülhet fel kinullázta az anyag egységár celláját. Kérjük, ide értéket ne írjanak Ajánlattevők! 
23.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez ajánlattevők számára az eljárást megindító felhívás 
megjelenését követő hetedik napon. Amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első 
munkanapra. Találkozás a Váci Erdészetnél reggel 9:00 órakor, Vác Báthori u. 32.. A helyszíni 
bejárást Dobó István erdészetvezető vezeti. A bejárásról felvilágosítást a +36/20/4687111 
telefonszámon Dobó Istvántól lehet kérni. A találkozási időpont elmulasztása esetén nincs 
lehetőség a helyszíni bejáráshoz csatlakozni. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, a 
felmerülő kérdésekre Ajánlatkérő helyben nem ad választ, azok a Kbt. 45. § (1) bekezdése szerint 
kiegészítő tájékoztatás kérés formájában tehetőek föl. 
24.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a 
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 
25.) Ha az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a szerződés 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetőleg a műszaki és szakmai alkalmasság 
igazolására, akkor e szervezetnek az alkalmasságát az ajánlattevővel azonos módon köteles 
igazolni. 
26.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 
27.) Az ajánlattevő köteles ajánlatához megvalósítási ütemtervet csatolni a dokumentáció 1. 
kötetének 15.2.1. pontjában meghatározott tartalommal. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők 
figyelmét, hogy az építési ütemtervben konkrét időpont, naptári hónap és nap megjelölése ne 
szerepeljen, mindenhol csak átfutási idő, intervallum legyen feltüntetve, kezdő időpontként a 
szerződéskötést, mint cselekményt kell feltüntetni! 
Ajánlattevő ajánlatát az általa készített ütemezésnek megfelelően, annak határidőit figyelembe véve 
köteles megtenni. 
28.) Ajánlattevő köteles az ajánlatához - a felhívás III.1.2) pontjának, valamint a dokumentáció 1. 
kötet 15.2.2. pontjának figyelembevételével - pénzügyi teljesítési ütemtervet csatolni. 
29.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében
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eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 
30.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevőként szerződő fél az 
alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános 
forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő 
biztosítékot köthet ki. 
31.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkozatát a 
teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. 
32.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkozatát a 
jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. 
33.) Ajánlattevőnek, amennyiben előleget kíván igénybe venni, ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126. 
§ (5) bekezdése alapján nyilatkozatát az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő 
rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. 
34.) Nyertes ajánlattevő az Építési Beruházásokkal Kapcsolatos 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
9. §-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést 
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik egy, a 
megkötésre kerülő szerződés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó, minimum 50.000.000,- 
Ft/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel. 
35.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 122. § (9) bekezdése alapján a 
közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben egymilliárd forint, áfa nélkül 
számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés 
szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt 
alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más 
szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. Ennek megfelelően Ajánlattevő köteles az 
ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni arról, hogy megfelel a Kbt. 122. § (9) 
bekezdésben foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő a 122. § (9) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelést a céginformációs szolgálat honlapján közzétett beszámolók alapján ellenőrzi. 
36.) Ha az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, 
akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
37.) Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
38.) A szerződés hatálya: A szerződés annak mindkét fél általi aláírásától lép hatályba. A 
szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2014. november 30. A teljesítés időpontja a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja. A II.3. pontban megadott kezdő dátum 
tervezett időpont, mely a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartama függvényében 
módosulhat. 
39.) Jelen az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció 
rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. Az eljárást 
megindító felhívás és a dokumentáció eltérése esetén az eljárást megindító felhívás rendelkezései 
irányadóak, tekintettel a Kbt. 45. § (6) bekezdésre is. 
40.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
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Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése
mellett lehetőséget nyújt fax ill. e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő
beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/28 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Varga Krisztián

Telefon: +36 17961009

E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu

Fax: +36 17961001

Internetcím (URL): www.provitalzrt.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Varga Krisztián

Telefon: +36 17961009

E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu

Fax: +36 17961001

Internetcím (URL): www.provitalzrt.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Varga Krisztián

Telefon: +36 17961009
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E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu

Fax: +36 17961001

Internetcím (URL): www.provitalzrt.hu

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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