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4242 HajdúhadházII.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:6Időtartam hónapban:

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

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15

1. rész: 1. 4242 Hajdúhadház, Vörösmarty utca útépítése és csapadékvíz elvezetése. Keresztszelvényi elrendezés 0+009,35 – 0+
025kmsz. között: - burkolatszélesség: 4,00 - padkaszélesség: 1,50 m - oldalesés: egyoldali 2,5 % 0+25 – 0+35 kmsz. között: - 
burkolatszélesség: változó 4,00m→ 6,00m - padkaszélesség: változó 1,50 → 1,00m - oldalesés: egyoldali 2,5 % 0+035 – 0+110 kmsz. 
között: - burkolatszélesség: 3,00 m - padkaszélesség: 1,00 m - oldalesés: egyoldali 2,5 % A tervezett út pályaszerkezete: - 4,0 cm AC11 
aszfalt kopóréteg - 6,0 cm AC16 aszfalt alap - 4,0 cm M22 zúzottkő kiegyenlítés - 16,0 cm zúzottkő burkolatalap (M56) - 20,0 cm 
homokos kavics védőréteg 2. 4242 Hajdúhadház, Petőfi utca útépítése és csapadékvíz elvezetése. Keresztszelvényi elrendezés 0+
003,03 – 0+090 kmsz. között: - burkolatszélesség: 5,50 - padkaszélesség: 1,00 m - oldalesés: egyoldali 2,5 % 0+090 – 0+191,99 kmsz. 
között: - burkolatszélesség: 5,50 - padkaszélesség: 1,00 m - oldalesés: kétoldali 2,5 % 0+003,03-0,090, 0+150-0+191,99 kmsz. között a
pályaszerkezeti rétegrend: - 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg - min. 3,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítőrétegként beépítve - 
meglévő pályaszerkezet A tervezett pályaszerkezet cserék rétegrendje 0+090-0+150 kmsz. között: - 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg - 
6,0 cm AC16 aszfalt alap - 4,0 cm M22 zúzottkő kiegyenlítés - 16,0 cm zúzottkő burkolatalap (M56) - 20,0 cm homokos kavics 
védőréteg 3. Szabadtéri színpadhoz parkoló kialakítása • Beépítési mód: Szabadonálló • Zöldterület minimális mérete: 30 % • 
Maximális beépíthetőség: 40 % • A megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 7,5-12,5 m 4. Csillagterek és egyéb 
zöldfelületek rendezése A csillagtereken és tereken zöldítés, növények telepítése az elsődleges feladat, valamint pihenő parkok 
kialakítása. Fontos a táj alapvető jellegének megőrzése, melynek a fejlesztések után is meg kell maradnia. Ennek érdekében fák 
ültetése és füvesítés történik a tervezési területeken. 5. 4242 Hajdúhadház, Arany János utcai csomópont felújítása. Keresztszelvényi 
elrendezés 0+000-0+042,45 kmsz. között: - burkolatszélesség: 5,50 - tervezett szélesítés a szelvényezés szerinti bal oldalon: 1,75m - 
tervezett szélesítés a szelvényezés szerinti jobb oldalon:0,50-0,75 - oldalesés: kétoldali 2,50 % 2. rész: 1. 4242 Hajdúhadház, Piac 
felújítása. Az árusító tér a helyszínrajzon ábrázolt helyen 40x40-es járdalappal kerül leburkolásra, mely alá M56 szórt alap kerül. A 
leburkolt területen 6 db 3x2,5 m méretű árusító pavilon kerül elhelyezésre, fa szerkezettel, bitumenes fedéssel, valamint 30db fedett 
árusító asztal. Az árusító helyek elektromos megtáplálásához 3 db lábon álló csatlakozó szekrény kerül letelepítésre. 2. 4242 
Hajdúhadház, Piac parkoló kialakítása. A tervezési területen, a szelvényezés szerinti jobb és bal oldalon merőleges parkolók létesülnek
, összesen 37 db. A parkolók mérete a normál parkolók esetén 4,80 m x 2,50 m, a mozgássérült parkoló esetén 5,50 m x 3,60 m. 3. rész
: 4242 Hajdúhadház, Szabadtéri színpad bővítése. Tervezett beépítési adatok: Összes beépített terület: meglévő: 295,15 m2 tervezett: 
250,72 m2 összesen: 545,87 m2 Összes burkolt felület: 2167,14 m2 Összes zöldfelület: 1010,99 m2 Beépítettség: 14,65 % Zöldfelület: 
27,14 % Építménymagasság: 6,65 m Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes 
ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési 
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
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1. 4242 Hajdúhadház, Vörösmarty utca útépítése és csapadékvíz elvezetése. Keresztszelvényi elrendezés 0+009,35 – 0+025kmsz. 
között: - burkolatszélesség: 4,00 - padkaszélesség: 1,50 m - oldalesés: egyoldali 2,5 % 0+25 – 0+35 kmsz. között: - burkolatszélesség: 
változó 4,00m→ 6,00m - padkaszélesség: változó 1,50 → 1,00m - oldalesés: egyoldali 2,5 % 0+035 – 0+110 kmsz. között: - 
burkolatszélesség: 3,00 m - padkaszélesség: 1,00 m - oldalesés: egyoldali 2,5 % A tervezett út pályaszerkezete: - 4,0 cm AC11 aszfalt 
kopóréteg - 6,0 cm AC16 aszfalt alap - 4,0 cm M22 zúzottkő kiegyenlítés - 16,0 cm zúzottkő burkolatalap (M56) - 20,0 cm homokos 
kavics védőréteg A tervezett burkolatot egyik oldalról K-szegéllyel, míg a másik oldalról földpadkával kell határolni. Tárgyi munka 
engedélyköteles építési beruházás. 2. 4242 Hajdúhadház, Petőfi utca útépítése és csapadékvíz elvezetése. Keresztszelvényi elrendezés 
0+003,03 – 0+090 kmsz. között: - burkolatszélesség: 5,50 - padkaszélesség: 1,00 m - oldalesés: egyoldali 2,5 % 0+090 – 0+191,99 
kmsz. között: - burkolatszélesség: 5,50 - padkaszélesség: 1,00 m - oldalesés: kétoldali 2,5 % 0+003,03-0,090, 0+150-0+191,99 kmsz. 
között a pályaszerkezeti rétegrend: - 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg - min. 3,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítőrétegként 
beépítve - meglévő pályaszerkezet A tervezett pályaszerkezet cserék rétegrendje 0+090-0+150 kmsz. között: - 4,0 cm AC11 aszfalt 
kopóréteg - 6,0 cm AC16 aszfalt alap - 4,0 cm M22 zúzottkő kiegyenlítés - 16,0 cm zúzottkő burkolatalap (M56) - 20,0 cm homokos 
kavics védőréteg 3. Szabadtéri színpadhoz parkoló kialakítása A terület Vt-1 övezeti besorolású. • Beépítési mód: Szabadonálló • 
Zöldterület minimális mérete: 30 % • Maximális beépíthetőség: 40 % • A megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 7,5-
12,5 m A tervezési területen, a szelvényezés szerinti jobb oldalon merőleges parkolók létesülnek, összesen 22 db. Szelvényezés szerinti
bal oldalon zúzottköves burkolat épül, mely 24 merőleges állású jármű befogadására alkalmas, abban az esetben ha a térköves 
burkolatú parkolók megtelnek. A parkolók mérete a normál parkolók esetén 5,00 m x 2,50 m, a mozgássérült parkoló esetén 5,50 m x 
3,60 m. 4. Csillagterek és egyéb zöldfelületek rendezése A csillagtereken és tereken zöldítés, növények telepítése az elsődleges feladat
, valamint pihenő parkok kialakítása. Fontos a táj alapvető jellegének megőrzése, melynek a fejlesztések után is meg kell maradnia. 
Ennek érdekében fák ültetése és füvesítés történik a tervezési területeken. A pihenőparkok kialakításához padok és asztalok, a 
környezet megóvása érdekében hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre. Mivel a tervezési területek környezetében kerékpáros 
létesítmények találhatóak, így a kerékpárok elhelyezése a tervezett innovatív padokkal és kerékpártárolóval biztosított. A 
csillagtereken elhelyezendő helyszínenként 1 db információs tábla egy ill. kétoldalú kivitelben, mely Hajdúhadház és az adott csillagtér
történelmi eseményeiről és a terek egymáshoz viszonyított helyzetéről hivatott információt nyújtani. A projekt keretein belül két 
meglévő kút felújítása, egy „dirt skate” pálya létesítése, WC-konténer telepítése, illetve egy vadszőlővel felfuttatott pergola elhelyezése

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45233142-6

45112710-5

45100000-8

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Zöldítés, csillagtérII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

4242 Hajdúhadház Vörösmarty utca (11842 Hrsz.) Petőfi utca (10603 és 10699/1 Hrsz.) Szabadtéri 
színpad parkoló (12084/1 HRSZ., 12083/2 HRSZ.) Petőfi utca, Széchenyi utca kereszteződés FolytatásII
.2.12
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További helyek: Petőfi u., Széchenyi u. kereszteződés Bajcsy-Zsilinszky u., Petőfi u. közti tér Zrínyi u., Lázár u. keresztezés Arany János
u., Vörösmarty u., Jókai u. keresztezés Vörösmarty u., Tompa Mihály u., Csokonai u. keresztezés Kazinczy u. és Béke útja közötti tér 
Kazinczy u. fasor Bocskai tér Művelődési ház és a Világos étterem közötti tér Vörösmarty u.–Arany János u.-Jókai u. csomópont

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:

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)

is megtörténik. 5. 4242 Hajdúhadház, Arany János utcai csomópont felújítása. Keresztszelvényi elrendezés 0+000-0+042,45 kmsz. 
között: - burkolatszélesség: 5,50 - tervezett szélesítés a szelvényezés szerinti bal oldalon: 1,75m - tervezett szélesítés a szelvényezés 
szerinti jobb oldalon:0,50-0,75 - oldalesés: kétoldali 2,50 % Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, 
továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a 
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza. Az önállóan nem támogatható költségeket max. 
65%-ban kell meghatározni az ajánlatban!

Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési 
beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész 
hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (18 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018
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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)

1. 4242 Hajdúhadház, Piac felújítása. Az épület acél létravázas pillérekből áll. Acél rácsos tartós tetőszerkezettel. Alacsony hajlásszögű
azbeszt palával fedett nyeregtetővel. A piac épülete két különálló azonos méretű, kialakítású részből áll, melyek egymáshoz képest 90 
fokkal elfordítva állnak, a vonatkozó tervek szerint. Az árusító tér a helyszínrajzon ábrázolt helyen 40x40-es járdalappal kerül 
leburkolásra, mely alá M56 szórt alap kerül. A leburkolt területen 6 db 3x2,5 m méretű árusító pavilon kerül elhelyezésre, fa 
szerkezettel, bitumenes fedéssel, valamint 30db fedett árusító asztal. Az árusító helyek elektromos megtáplálásához 3 db lábon álló 
csatlakozó szekrény kerül letelepítésre. A meglévő vízelvezető folyóka felújítása szükséges, a nyomvonalán új folyóka kerül kiépítésre, 
a helyszínrajznak megfelelő helyen. A piac épület déli és keleti oldal mellé kerül megépítésre. 50/80 mm méretű zárszelvény 
oszlopokból áll, 10x10 cm-es hegesztett háló növény futató résszel. Az acél szerkezetet tűzi horganyozni szükséges. A növényzet előre 
felfutatásra kerül a hálóra, és úgy kerül felszerelésre. Az oszlopok egymástól 2 m-re helyezkednek el, összes hossz 53,79 m hosszban, 
3 m magassággal. A felújítás keretén belül a Dobó utca felőli bejáratnál új fabetétes kerítés épül. 2. 4242 Hajdúhadház, Piac parkoló 
kialakítása. Ingatlanrendezés: A tervezési területen egy ingatlanon található (10952 hrsz), mely Hajdúhadház Önkormányzatának 
tulajdonában áll. A terület jelenleg beépített, melyen épület található. A tervezési területen, a szelvényezés szerinti jobb és bal oldalon 
merőleges parkolók létesülnek, összesen 37 db. A parkolók mérete a normál parkolók esetén 4,80 m x 2,50 m, a mozgássérült parkoló 
esetén 5,50 m x 3,60 m. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által 
elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak
részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45247112-8

45233270-2

45233228-3

45223000-6

45111200-0

45110000-1

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Piac és piac parkolóII.2.1) Rész száma, elnevezése:

4242 Hajdúhadház, Piac

Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési 
beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész 
hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (18 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5
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A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45223000-6

45111200-0

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Szabadtéri színpadII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az önállóan nem támogatható költségeket max. 30%-ban kell meghatározni az ajánlatban!

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:

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen

4

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018

4242 Hajdúhadház, Szabadtéri színpad (12086 HRSZ.)
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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:

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)

4242 Hajdúhadház, Szabadtéri színpad bővítése. A zártsorú beépítéssel telepített épület 3 oldalról térfalakkal körülvett. A színpad acél
pilléreken álló acél szerkezetű nyeregtetővel épült. A kiszolgáló vizesblokk épülete hagyományos falazott szerkezetű, ritkított 
lécezéssel burkolt fa födémmel kialakított fa szerkezetű félnyeregtetős épület. A színpad acél szerkezetű tetővel bővül. Az öltöző és a 
büfé a meglévő vizesblokk mintájára falazott szerkezetű fafödémes, fa tetőszerkezettel mely a térfalhoz támaszkodó félnyereg tető. Ez 
a tető befordul a színpad, másik oldalon a meglévő vizesblokk felé. Telek adatai: - Övezeti előírások: Vt-2 településközpont terület 
Beépíthetősége: 50% Minimális zöldfelület: 20% Megengedett építménymagasság: 4,50-12,50 m Telekterület: 3.724 m2 - Jelenlegi 
beépítési adatok: Összes beépített terület: 295,15 m2 Összes burkolt felület: 2260,67 m2 Összes zöldfelület: 1168,18 m2 Beépítettség: 
7,92 % Zöldfelület: 31,36 % Tervezett beépítési adatok: Összes beépített terület: meglévő: 295,15 m2 tervezett: 250,72 m2 összesen: 
545,87 m2 Összes burkolt felület: 2167,14 m2 Összes zöldfelület: 1010,99 m2 Beépítettség: 14,65 % Zöldfelület: 27,14 % 
Építménymagasság: 6,65 m Tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes 
műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes 
szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Igen

Igen

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési 
beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész 
hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap)

20

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően (hó): (18 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, 
maximum 24 hónap)

5

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, minimum 0, maximum 5 fő) 5

Nem

Igen

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy 
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy 
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör, a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search építési kivitelezői 
nyilvántartás, valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának 
teljesítésére képeseknek ítélt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62
. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye 
tekintetében köteles nyilatkozni. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 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. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése 
és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR 
rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell 
arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások 
felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan
a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, 
mely az ajánlatba benyújtandó. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A Kbt. 64. § alapján élhet 
ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. 
Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett 
be. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem 
állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő 
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a 
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell 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 igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján 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 meghatározott kizáró okok valamelyike 
fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során 
következnek be.

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: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018
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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

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Megrendelő előteljesítést elfogad, tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (
HUF). Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 30%-a. A szerződés finanszírozása a TOP-2.1.2-15-HB1 azonosítószámú ”Zöld 
város kialakítása” című pályázat keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás 
szempontjából esetlegesen nem elszámolható költségeket 100%-ban Megrendelő finanszírozza. A teljesítés során összesen 4 számla (3 
részszámla és 1 végszámla) nyújtható be: A részszámlák minimum 25%, 50% és 75% teljesítés esetén állíthatóak ki, de a végszámla 
maximum 30%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3); (59-(7) és (10)-(11); a 322/
2015 (X.30.) Korm. rendelet 31-32. és 32/A. § 32/B. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
utófinanszírozási szabályai alkalmazandók. A további előírások a szerződéstervezetben.

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

Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően minimum 18 hónap. A vállalt jótállás időtartama értékelési szempont. Késedelem 
esetére kikötött kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles 
Megrendelő részére. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %/nap. A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül felszámításra. A 
teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (
teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy 
ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási 
kötbér megfizetésére köteles. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj összegének 25,00%-a. A szerződés biztosítékaival kapcsolatos 
előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy 
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy 
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör, a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search építési kivitelezői 
nyilvántartás, valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket, akiket a szerződés tárgyának 
teljesítésére képeseknek ítélt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1) Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a 
közbeszerzési dokumentumok elérhetőségét az EKR rendszerben. 2) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint 
regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/. 3) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. 4) Az EKR-ben továbbított 
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint 
képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 10-13. §-ai 
tartalmaznak. 5) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (
projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 6) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak 
alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. 7) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint. 
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus
űrlap kitöltésével történik. 9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges 
nyilatkozatokat is csatolni kell! 10) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 
9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. 11) Az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést csatolni kell az 
ajánlathoz. 12) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő 
szerint értendő. 13) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői 
megállapodást a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalom szerint, valamint a 424/2017. Korm. Rendelet 13.§ (2)
bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. 14) Ajánlatkérő bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a 
megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. 15) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Módszer: Nettó vállalkozási díj: fordított arányosítás. Szakmai ajánlat, 
Vállalt teljes körű jótállási idő, Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: egyenes arányosítás. Az értékelés módszerének 
részletes ismertetését a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 16) Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 
közbeszerzési dokumentumban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 17) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában 
meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül. 18) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját 
alkalmazza, azaz az eljárást az adott rész vonatkozásában eredménytelennek nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi 
határidőben legalább két ajánlatot. 19) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által 
előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 20) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1)-(3) és (5)
bekezdésében foglaltakra. 21) FAKSZ: Dr. Kerekes Ferenc (Lajstromszám: 00140) 22) Az eljárást megindító felhívásban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. 23) Az önállóan nem 
támogatható költségeket az 1. rész esetében max. 65%-ban, a 2. rész esetében max. 30%-ban kell meghatározni az ajánlatban!

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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Nem




