Szombathely, Szent László király utcai felhagyott iparterület
fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2018/61
Építési beruházás
Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Nyílt eljárás
2018.03.28.
4596/2018
45000000-7

Ajánlatkérő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Szent László király utca

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5487/30 hrsz
2018.05.08.
Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07458
Postai cím: Kossuth L. utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Székhely: Istvánmezei út 1-3. Telephely: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I.
em. 115. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
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Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely, Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése
Hivatkozási szám: 75-18-2844
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú, „Szombathely, Szent László király utcai felhagyott
iparterület fejlesztése” című projekt keretében vívóterem, kereskedelmi egységek, asztalitenisz
csarnok, cserkészház és kapcsolódó infrastruktúra (közművek, parkolók, korábbi Cserkész utca
nyomvonalának) kialakítása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kivitelezési
tervdokumentációval rendelkezik. A kivitelezési tervdokumentáció sem a munkanemeket, sem
az érintett épület részeket tekintve nem bontható részekre. Az ingatlan egy építményt
tartalmaz, amelyben több funkciós sportlétesítmény kerül kialakításra az ingatlan, azaz épület
egysége a kivitelezést követően sem bomlik meg. A kivitelezés Szombathely, Szent László király
utca 5487/30 hrsz-ú ingatlanon, egykori ipari telephelyen valósul meg. A meglévő kivitelezéssel
érintett L alakú épületegyüttes jelenleg egy egységet képez. Az épületek szétválasztásával,
elkülönítésével, teljes átépítésével és felújításával alakulnak ki az új rendeltetési egységek.
Műszakilag lehetetlen megfelelően lehatárolni, hogy az egyes munkafázisok (pl.: bontás,
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szükséges közmű infrastruktúra kialakítása) melyik részajánlattevő feladatát képezze, (részekre
bontás esetén átfedések, illetve hiányosságok alakulhatnak ki), hiszen közös épületszerkezetek
elbontása és minden rendeltetési egység kiszolgálására szolgáló közmű infrastruktúra kiépítése
a feladat. A gördülékeny és összehangolt munkavégzés érdekében indokolt egy generál
kivitelező alkalmazása a beruházás megvalósítására. Nem indokolt és nem lehetséges továbbá
a részajánlattétel lehetősége azért sem, mert az L alakú épület együttes műszaki és tartalmi
funkcionalitása okán abban több kivitelező együttes munkavégzése nem lehetséges, valamint
amennyiben ez egyáltalán megoldható lenne, magas annak a kockázata, hogy egymás
munkavégzését zavaró kivitelezők egymásra hivatkozva közölnének folyamatosan akadályt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Szombathely, Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Szent László király utca 5487/30 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú, „Szombathely, Szent László király utcai
felhagyott iparterület fejlesztése” című projekt keretében vívóterem, kereskedelmi egységek,
asztalitenisz csarnok, cserkészház és kapcsolódó infrastruktúra (közművek, parkolók, korábbi
Cserkész utca nyomvonalának) kialakítása.
Vívóterem és kereskedelmi egységek
A volt Epcos területén lévő utcafronti épületrész ipari épületként szolgált egykor, amely
jelenleg elhagyatottan áll. Jelenleg az egy épületként funkcionáló csarnoképület, három külön
épületként él majd tovább, így jelentős bontásokra és átépítésekre kerül sor. Az átalakítással
érintett utcafronti épületrész földszintjén általános üzleteket (nem élelmiszer árusítót) alakít ki
ajánlatkérő. Amennyiben igény merül fel az üzletek funkcionális változtatására, akkor ahhoz
külön engedélyezési eljárás szükséges a későbbiekben! Minden üzlet víz- és csatorna
csatlakozási ponttal rendelkezik. A kisebb 11 üzlethez egy központi raktárt és takarítószer
tárolót tervezett ajánlatkérő. Az utcafronti nagyobb üzlet önálló raktárral és takarítószer
tárolóval rendelkezik. Az üzletekhez egy központilag elhelyezett vizesblokk került kialakításra
női, férfi akadálymentes és személyzeti résszel. Ez a vizesblokk mind a központi aulából, mind
az utcafronti üzletből megközelíthető, valamint szükség szerint ajtóval lezárható. A kisebb
üzletek egy része kapcsolódik egy a meglévő épületből kiharapott árkád sorra. Az üzletek nagy
része a zárt központi aulára szerveződik. A régen gépészeti és szociális részként szolgáló
"fejépület" nagy része lebontásra kerül, csupán az emeletre vezető lépcsőházi-előtéri blokk
marad meg a tervezett épületben. Az emeleti, vívótermi funkció ebből a különálló blokkból
közelíthető majd meg. Az emeleten egy nagy edzőtér kap helyet a központi helyen, mely egy
tolófal rendszerrel két részre osztható, a tolófal két pozíciója miatt 2-2db különböző nagyságú
területek határolhatók el. A keleti oldalon kapnak helyet a fő kiszolgáló helyiségek, iroda,
fegyverszoba, szertár, klubszoba, öltözők és egy szauna blokk. A nyugati oldalra két kisebb
öltöző kerül, amennyiben a lehatárolás által kiadhatóvá válik a nyugati oldala az edzőtérnek,
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akkor külön öltözővel rendelkezhessenek. Valamint itt kap helyet egy erősítő.
A tervezett épület akadálymentesen alakítják ki. A földszinten wc-t, az emeleten wc-t és öltözőt
alakított ki ajánlatkérő, valamint az emelet a "fejépületből" lift segítségével akadálymentesen
megközelíthető. Az meglévő épület padozata csupán a liftakna kialakításánál kerül
visszabontásra. A nagyobb arányban ipari padlót felhasználva, arra készíti el ajánlatkérő az új
padozati rétegeket. A kialakult szintkülönbségeket a csatlakozó járdával küszöböli majd ki
ajánlatkérő. Az épületszerkezeteknek a hosszú távú energetikai előírásoknak meg kell felelni,
hogy az épület gazdaságos üzemeltetése biztosított legyen. A földszinten lévő üzlethelyiségek
szerkezetkész állapotra lesznek elkészítve, hogy későbbiekben a bérlő saját arculatára tudja
alakítani a helyiséget (padlóburkolat, álmennyezet, homlokzati nyílások feletti
gipszkartonozás).
Cserkészház
A volt Epcos területén lévő épületrésznek - a valamikori Cserkészháznak - bár történeti
jelentősége van, de építészetileg nem jelentős, elsősorban a több ütemű építkezés és a jelentős
átépítések miatt. Ezért az épületrész teljes egészében bontásra kerül. Így a jelenleg egy
épületként funkcionáló csarnoképület, három külön épületként él tovább. Az új épület részben
kétszintes, a földszinti részen közösségi tér található a hozzá kapcsolódó funkciókkal
(vizesblokkok, öltözők, raktárak). A tetőtéri szinten irodákat, tárgyaló és a hozzá tartozó
vizesblokkokat alakítanak ki. Az új épület földszintjét akadálymentesen alakítják ki.
Az épületszerkezeteknek a hosszú távú energetikai előírásoknak meg kell felelni, hogy az
épület gazdaságos üzemeltetése biztosított legyen. Az épület külső formája a régi tervek
alapján, de újragondolva készül.
Aszalitenisz csarnok
Az átalakítással érintett épület jelenleg a volt Epcos telephely északi részén álló épülettömb
részét alkotja. E tömb 3 épületrészből és az azokat összekötő közlekedőkből és
mellékrészekből áll. A legnagyobb épületrész a telek észak-nyugati sarkában álló kelet-nyugati
tengelyre szervezett kétszintes csarnoképület. Ehhez kapcsolódik keleti oldalról a volt
cserkészház épülete egy közlekedőn keresztül. A cserkészháztól északra egy földszintes
vasbetonvázas csarnok található, mely a cserkészház bővítéseként megépült toldalékrészekkel
és egy üzemi folyosóval csatlakozik a tömbhöz. Az épületegyüttes északi részén egy 107 m2-es
alapterületű acélvázas csarnoktoldás kapcsolódik. A jelen dokumentáció tárgyát képező
asztalitenisz csarnok az utóbbi, földszintes vasbetoncsarnokban kerül kialakításra.
A csarnok egy észak-déli tengelyre szervezett földszintes kialakítású előregyártott vasbeton
elemekből épített épület. A váza 7 haránt irányú vasbeton főállásból áll, melyek külön-külön 3
db „U” keresztmetszetű pillérből és 2 db „I” tartóból állnak. A pillérek 9,00 m-es
tengelytávolsággal kerültek elhelyezésre. A homlokzati vasbeton szendvicspanelek ezekre a
pillérekre és a köztük található 2-2 falvázoszlopra támaszkodva kapcsolódnak a
tartószerkezethez. A lapostető 7 db „T” keresztmetszetű vasbeton szelemenre támaszkodó 1,00
m széles és 3,00 m hosszú vasbeton födémtálcákból épül fel. A tető lejtését a szelemensor és a
főtartók lejtése határozza meg. A lapostető csapadékvíz elvezetése a szélső „U” pillérsoron
keresztül történik. Az épületben két bejárat található a keleti oldalon. A csarnok a csatlakozó
épületrészeken keresztül további három bejárattal rendelkezik. Ebből kettő ipari kapu, melyek
az acélvázas toldalék és a fő üzemi folyósóra nyílnak, valamint egy személybejárat a
cserkészház felőli étkező irányába.
Az épület keleti és nyugati oldalán egy-egy szalagablaksor kapott helyet, melyek csak a
bejáratoknál vannak megszakítva. A nyílászárók az épület korának és jellegének megfelelően
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acél szerkezetűek és hőszigeteletlen kivitelben készültek. A tervezett felújítás csak a vasbeton
szerkezetű épületrészt érinti, bár a hozzá csatlakozó acélvázas toldalék megmarad, az
érintetlen marad.
Az épület átalakítás során elvégzendő feladatokkal érintett nettó alapterület: 3462 m2
Közlekedés szempontjából általánosságban elmondható, hogy a tárgyi ingatlan megközelítése
a két ön-kormányzati út felől lehetséges. A meglévő telekbejáratok gyakorlatilag szilárd
burkolattal kiépítettek, a létesítmény közúti forgalmát bonyolították. A három különálló
funkciójú épületrész parkolóinak elérése, a telek feltárása a meglévő kapubejáró mellett újak
létesítésével biztosítható. A „Vívócsarnok” északi oldalán meglévő gazdasági bejárat a
későbbiekben is marad kapuval lezárt („B” jelű út), a másik parkoló blokkot feltáró út („A” jelű
út) keleti és nyugati közúti kapcsolata viszont nem lesz elkorlátozva.
a.) Teherforgalom
Teherforgalom megjelenése a létesítmények üzemeltetése kapcsán nem várható, vagy csak
eseti jellegű (pl. árufeltöltés, stb).
b.) Személygépjármű forgalom
A személyforgalom (gépjármű) számára a Szent László király utcai meglévő közúti kapcsolatok,
továbbá a keleti oldalról a Géfin Gyula utcán újonnan létesítendő (kapubejáró) alkalmasak a
célterületek elérésére. Ezek a célterületek az épületek környezetében kiépítendő
személygépkocsi parkolóhelyek.
c.) Várakozóhelyek
A fejlesztési területen belül az egyes épületrészek mellett 25+28+12 db, összesen 65 darab
várakozóhely épül személygépkocsik részére, ami az OTÉK előírásai szerinti számításon alapul.
A várakozóhelyek szilárd burkolattal, szabványos 2.5m x 5.0m paraméterekkel valósulnak meg.
A várakozóhelyek közül 4 darab mozgáskorlátozottak számára létesül.
d.) Gyalogos járdák, kerékpárutak
A létesítmény gyalogos megközelítése a jelenlegi adottságok szerint részben a meglévő
közterületi járdákon, illetve azok hiányában a közút burkolatán, (vagy a padkán) lehetséges. A
telken belüli gyalogos közlekedés a kiépítendő útburkolatokon, és gyalogos felületeken
történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő mértéke (a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60
hó) 20
2 3. Az M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
(min. 0, max. 20 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj összesen (HUF) (tartalékkeret nélkül) /
Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú,
„Szombathely, Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése” c. projekt
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását
„a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
- Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
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meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában
nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok (nyilatkozatok) a Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak, kiállításuk időpontjára irányadó a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázás esetében a Kbt. 64.§ (1) és (2) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja az ajánlattevő ajánlatban tett
nyilatkozatát, a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69.§ (4) bekezdést a kizáró okok
vonatkozásában nem alkalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi
letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem
szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A nem magyarországi
letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell
csatolnia, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevőnek a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia. Magyarországon letelepedett ajánlattevő
esetében az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1-M2 alkalmassági
követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő ajánlatban tett
nyilatkozatát, a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel.
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen
felhívás feladásától (felhívás VI.4. pontja) visszafelé számított 60 hónapban megvalósított,
sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen
felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás
feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, legjelentősebb, épület építésre és/ vagy épület felújításra vonatkozó, a
321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti
módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az
alábbi tartalommal
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy
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neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének)
időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
f) referenciaszerződés szerinti nettó nettó alapterület négyzetméterben,
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást
benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. értelmében mennyiben a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés
alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági
minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki
átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban került sor.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon
szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
• a szakember neve,
• nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni
fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
A szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a
szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara
nevéről (a szakmai önéletrajzban is megadható) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséget igazoló dokumentum másolatát. Csatolni kell továbbá a szakember aláírt szakmai
önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szakember neve, végzettsége, szakmai gyakorlati idő ismertetése (adott esetben),
b) a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a
szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy
alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
c) a szakember nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll,
közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan
kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik
kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
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Ajánlattevő nyertessége esetén az M2) pont szerinti szakembernek a szerződéskötés
időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara
nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől
való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység
végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban
foglaltakra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság
igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az M1)-M2) alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban
is elegendő benyújtani.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39.
§-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti
pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági
minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) 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 vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, ha nem mutat be legalább 1 db az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett és legfeljebb 60 hónapon belül
befejezett, legalább 1 db, épület építés és /vagy épület felújítás tárgyú, legalább nettó 2590 m2
alapterületen megvalósított referenciát.
Az M1 alkalmassági követelménynek való megfelelésre legfeljebb 3 darab referencia szerződés
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mutatható be.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be legalább 1 fő, a
266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja
„Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi
szerződéses mellékkötelezettségeket és biztosítékokat köti ki:
a) Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 1 %-a, maximum a nettó ajánlati ár 30 %-ának
megfelelő összegű.
b) Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű.
c) Jótállás időtartama: teljesítéstől számított minimum 3 év (értékelési részszempont).
d) Előleg visszafizetési biztosíték: legfeljebb 5 % az igényelt előleg mértékétől függően.
d) Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
e) Jólteljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 2%-a.
A kötbérek tekintetében - figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére - az ajánlatkérő rögzíti,
hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős megszegi a szerződést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok részletes
szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar
forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (8) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt,
tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését
kérni.
Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő
alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő általi rendelkezésre bocsátását követően köteles az
ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az előlegként kifizetett összeg a végszámlában teljes
egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Az előleg felhasználásával és a részszámlázással
kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Ptk. 6:155.§-a, a Kbt. 135.§
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a.
A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.
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Számlázási ütemek a műszaki teljesítményhez igazodóan:
I. részszámla: a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a
mértékben.
II. részszámla: a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj
25%-a mértékben.
III. részszámla: a kivitelezés 75 %-os készültségi szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25
%-a mértékben.
Végszámla: a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjének elérése esetén, amely már magában
foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, és az üzemeltetéshez, használathoz szükséges
valamennyi engedélyezési eljárás megindítását, a nettó vállalkozói díj 25 %-a mértékben,
csökkentve az előleg összegével.
A vállalkozónak a résszámlákat és a végszámlát a rendelkezésre álló források arányában,
létesítményenként kell megbontani, az arányszámot a megrendelő fogja megadni.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes
közös ajánlattevők esetében nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) 1146 Budapest, Hermina út 49. I.
emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3)
bekezdésben megjelölt személyek lehetnek jelen
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a
közbeszerzés tárgyát képező projekt finanszírozásáról (fedezetről) való döntés folyamatban
van. Erre tekintettel, amennyiben a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog
rendelkezésre állni, akkor az ajánlatkérő ezt egy olyan ellenőrzési körén kívül eső, jövőbeli
bizonytalan eseménynek tekinti, amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
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(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6)
bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új
gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Az 1. értékelési részszempont (Nettó vállalkozói díj összesen - tartalékkeret nélkül)
esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a Közbeszerzési Hatóság a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2016.
december 21 napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) A .1.ba pontja szerinti fordított arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A 2. értékelési részszempont (Jótállási idő mértéke (a teljesítéstől számított minimum 36 hónap,
maximum 60 hónap) esetében a pontértékek kiosztása az arányosítás módszerével történik. A Kbt.
71. § (7) bekezdése alapján a jótállás vállalásának legkedvezőbb szintje 60 (hatvan) hónap, amelyre
és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos
pontot adja (100 pont). A 36 hónapos vállalás esetén ajánlatkérő az értékelés során 0 pontot ad.
A 3. értékelési részszempont (az M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.
11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] által az MV-É jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap))
esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napi útmutatójának A.1.bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
A pontozás mindhárom értékelési résszempont esetében 0-100.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
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x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a jelen
felhívás II.2.3) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja:
2018. április 10. 10:00 óra.
Találkozás helyszíne: 9700 Szombathely, Szent László király utca 5487/30 hrsz. A helyszíni
bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket
feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint.
2.) Az ajánlatban nyilatkozatot benyújtó gazdasági szereplők tekintetében az ajánlathoz csatolni
kell az alábbiakat:
cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a
szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában
elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az
ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező
személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre
jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati
példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri
benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az
ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá).
3.)Az ajánlattevő tekintetében, folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az
„Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá
.xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomtatott
példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési
eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat
benyújtása szükséges.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az
ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmazni.
5.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát,
melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben
ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti
nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
8.) Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös
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ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti
Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
9.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott
faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők
figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy
ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem
jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott
elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást
bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
10.) Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file
formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott .xls
formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) az ajánlat papír alapú
példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az
elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az
ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
11.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági
minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván
megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 65 § (7)-(9)
bekezdés, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást
megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
12.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról,
dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet
szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát
valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az
ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás
lehetőségét. Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf
formátumban a zalai.peter@bmsk.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást
bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján
megküldött kérdéseit a zalai.peter@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű
szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
14.) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében
való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. §
(1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire.
15.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az
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ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte.
17.) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot
tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő
ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen
időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül
sor.
18.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M2) pontban előírt szakembernek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-É vagy
azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés
időpontjáig. Amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba
vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására az ajánlatban meg kell adni a
névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét (az önéletrajzban is
megadható). A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a
Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a
megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő
ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést,
amennyiben azt az eljárást lezáró összegezésben megjelölte.
19.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló all-risks
szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább
100.000.000,- Ft/káresemény, és legalább 300.000.000,- Ft/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a
megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a
szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért
felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
20.) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek a
referenciák tekintetében a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző
munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza
középárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a teljesítés
napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon
számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar
forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében
az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
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21.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
22.) A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
23.) Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett,
üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az
ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4)
bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
24.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a
dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő
eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése
szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.
25.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X.
30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
26.) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés kötésre projekttervet kell készítenie, amely a
következő elemekből áll: műszaki ütemterv, pénzügyi ütemterv, organizációs terv. A projekt terv
tekintetében a közbeszerzési dokumentum iránymutatást ad.
27.) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az
eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt.
71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők
között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
28.) Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az
ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárást megindító
felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
az értékelési részszempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt hívja fel
az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására.
Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén
az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró
döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól
eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
29.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
30.) Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a
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„Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
31.) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
32.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.3) pontjában foglalt alkalmassági követelményeket a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
33.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss László, lajstromszáma: 00172.
34.) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban
található címen érhető el.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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