19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5. I/1. (3. kapucsengő)
E-mail: iroda@jogiszakerto.hu
Telefon: +3614650223
Fax: +3617999909

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya: A TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosító számú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát
fejlesztése” című pályázatban szereplő közlekedési létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős engedélyek
beszerzése
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész:
TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című
pályázatban szereplő közlekedési létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős engedélyek
beszerzése.
A közbeszerzési eljárás során az alábbi kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek, jogerős
engedélyeknek a beszerzésére kerül sor:
Sugár út (a Horváth Boldizsár úttól a Saághy utcáig - Metró körforgalomig): kerékpározható út kijelölése,
Rohonci (a Domustól a Bem J. útig): kerékpárút kijelölése,
Szt. Márton utca (a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig): kerékpárút kijelölése,
Régi Búcsúi út (a Dolgozók útjától a Bucsui útig): kerékpározható út kijelölése,
Sé-Szombathely összekötés (a Bucsui úttól Sé közigazgatási határáig): kerékpárút építés,
Jáki út (a Brenner körúttól a Jáki úti temetőig): kerékpárút építése,

Szt. Imre herceg u. (a Rumi Rajki I. utcától a Muskátli utcáig): kerékpárút építése,
Vépi úti kerékpárút építés (Sági út- - Vásártér út közötti szakasz, építési engedéllyel rendelkezik) kiviteli
terveinek felülvizsgálata, az auditori jelentésben foglaltak szerinti átdolgozása, kiegészítése, szükség szerint
újbóli engedélyeztetése.
Nárai Külső út (a Brenner körúttól a király sporttelepig): kerékpárút építése és kerékpáros nyomvonal
kijelölése
A terveket az alábbiakra figyelemmel kell elkészíteni:
A tervezési munkák alátámasztó, megalapozó dokumentuma Szombathely Megyei Jogú Város
Kerékpárforgalmi hálózati terve (a továbbiakban: Hálózati terv), mely az alábbi linken érhető el:
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/gazdasag/top-fejlesztesek/d73353/
Amennyiben a támogató döntése alapján a Hálózati terv kiegészítése, módosítása szükséges, a tervezési
munkákat azzal összehangoltan kell végrehajtani, szükség esetén módosítani.
A “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15. számú pályázati felhívás mindenkori
hatályos változatának 3.2. pontjában részletezett műszaki-szakmai tartalom, különös tekintettel a „Műszaki
tervekre vonatkozó feltételek” c. pont alatt rögzítettek.
A tervező az engedélyes dokumentációt olyan formában és mellékeltetekkel köteles elkészíteni, hogy az
megfeleljen a Tervzsűri eljárásrend III. b. pontjában rögzítetteknek. A Tervzsűri eljárásrendben foglaltak
alapján tervező köteles részt venni az engedélyes dokumentációt véleményező Tervzsűri ülésén.
A kerékpárutak megvilágítási viszonyait minden esetben vizsgálni kell, melyről fénymérési jegyzőkönyvet kell
készíteni. Ahol a meglévő fényerősség nem megfelelő, ott külön közvilágítás tervezése szükséges.
Tervező feladatát képezi a létesítmény megépítéséhez szükséges minden szakági munkarész elkészítése,
különös tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészekre.
Tervező feladatát a 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben, a 2015. évi
CXLIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet , továbbá a 275/2013. (VII.16.)
Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles ellátni. A tervek meg kell feleljenek a vonatkozó műszaki
szabványokban foglaltaknak.
A tervezési munkák során folyamatos együttműködés szükséges az Önkormányzat által kiválasztott auditorral
az alábbiak szerint:
tervezést megelőzően,
engedélyezési tervkészítés időszaka alatt legalább 2 alkalommal,
kiviteli terv készítésekor legalább 1 alkalommal.
Az engedélyezési szintű terveket és az ez alapján készített előzetes költségvetést támogatóval egyeztetni
szükséges. Az engedélyezési terv véglegesítése, valamint engedélyezésre történő benyújtása - a felhívásnak
megfelelően – támogató, valamint a Tervzsűri döntésének kézhez vétele után, az abban foglaltak figyelembe
vételével történhet.
2. rész:
TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001. azonosítószámú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című
pályázatban szereplő közlekedési létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, jogerős engedélyek
beszerzése.
A közbeszerzési eljárás során az alábbi csomópontok és kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és kiviteli
terveinek, jogerős engedélyeknek a beszerzésére kerül sor:
Nárai u.-Brenner krt.: Az Ajánlatkérő a csomópontra engedélyes és kiviteli tervvel, jogerős építési engedéllyel
rendelkezik. Az építési engedély 2017. november 15. napjáig érvényes, tovább nem hosszabbítható. A
kivitelezés előreláthatóan a megjelölt időpontig nem kezdődik meg, ezért a tervek ismételt engedélyeztetése
szükséges.
Jelen csomópont tekintetében szükséges a meglévő tervek aktualizálása, továbbá a tervek
megfeleltetése az Étv. és Kkt. előírásainak és a projektkiírásnak. A fentieken túl szükséges a közúti biztonsági
audit megállapításainak átvezetése is.
A villamos munkák engedélye lejárt, annak ismételt beszerzése szükséges, valamint jelen tervezési munka során el kell
készíteni és engedélyeztetni kell az össze közműkiváltási tervet is.
Bartók B. krt. - Rohonci u.: A csomópont tekintetében szükséges a meglévő jelzőlámpás csomópont
áttervezése, valamint a jelzőlámpák áthangolása továbbá a kerékpáros átvezetés biztosítása (összhangban a

szintén jelen projekt részét képező Jókai út - Bartók Béla körút kerékpárúttal), szükség esetén a meglévő
középszigetek átépítésével, valamint ívkorrekcióval.
Jókai út - Bartók Béla körút (Kálvária utcától a Bartók B. körút- Rohonci út kereszteződéséig), kerékpárút
építés és kerékpárforgalmi nyomvonal kijelölés, valamint a szakasz összekötése a Nárai – Brenner
csomóponttal a kerékpárforgalmi hálózati tervnek megfelelően.

Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a Rohonci u. kezelője a Magyar Közút Zrt. A közútkezelővel a tervezést
megelőzően, illetve a tervkészítés során folyamatosan egyeztetni kell! A tervezési munka során el kell készíteni, és
engedélyeztetni kell az összes szükséges közműkiváltási tervet is.
A terveket az alábbiakra figyelemmel kell elkészíteni:
A tervezési munkák alátámasztó, megalapozó dokumentuma Szombathely Megyei Jogú Város
Kerékpárforgalmi hálózati terve (a továbbiakban: Hálózati terv), mely az alábbi linken érhető el:
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/gazdasag/top-fejlesztesek/d73353/
Amennyiben a támogató döntése alapján a Hálózati terv kiegészítése, módosítása szükséges, a tervezési
munkákat azzal összehangoltan kell végrehajtani, szükség esetén módosítani.
A “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15. számú pályázati felhívás mindenkori
hatályos változatának 3.2. pontjában részletezett műszaki-szakmai tartalom, különös tekintettel a „Műszaki
tervekre vonatkozó feltételek” c. pont alatt rögzítettek.
A tervező az engedélyes dokumentációt olyan formában és mellékeltetekkel köteles elkészíteni, hogy az
megfeleljen a Tervzsűri eljárásrend III. b. pontjában rögzítetteknek. A Tervzsűri eljárásrendben foglaltak
alapján tervező köteles részt venni az engedélyes dokumentációt véleményező Tervzsűri ülésén.
A kerékpárutak és csomópontok megvilágítási viszonyait minden esetben vizsgálni kell, melyről fénymérési
jegyzőkönyvet kell készíteni. Ahol a meglévő fényerősség nem megfelelő, ott külön közvilágítás tervezése
szükséges.
Tervező feladatát képezi a létesítmény megépítéséhez szükséges minden szakági munkarész elkészítése,
különös tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészekre.
Tervező feladatát a 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben, a 2015. évi
CXLIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a 275/2013. (VII.16.)
előírásainak megfelelően köteles ellátni. A tervek meg kell feleljenek a vonatkozó műszaki szabványokban
foglaltaknak.
A tervezési munkák során folyamatos együttműködés szükséges az Önkormányzat által kiválasztott auditorral
az alábbiak szerint:
tervezést megelőzően,
engedélyezési tervkészítés időszaka alatt legalább 2 alkalommal,
kiviteli terv készítésekor legalább 1 alkalommal.
Az engedélyezési szintű terveket és az ez alapján készített előzetes költségvetést támogatóval egyeztetni
szükséges. Az engedélyezési terv véglegesítése, valamint engedélyezésre történő benyújtása - a felhívásnak
megfelelően – támogató, valamint a Tervzsűri döntésének kézhez vétele után, az abban foglaltak figyelembe
vételével történhet.
3. rész:
TOP-6.4.1-15-SH1-2016-0000. azonosító számú „Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése” című
pályázatban szereplő Közbringa-rendszer tervezése a Közösségi kerékpáros közlekedési rendszer bevezetéséhez című
Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak alapján „B” változatra vonatkozóan engedélyes és kiviteli tervek
elkészítése, jogerős engedélyek beszerzése, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi hálózati
tervben rögzítettek szerinti, kerékpártámaszok elhelyezéséhez engedélyes és kiviteli tervek készítése, jogerős
engedélyek beszerzése.

A terveket az alábbiakra figyelemmel kell elkészíteni :
A tervezési munkák alátámasztó, megalapozó dokumentuma Szombathely Megyei Jogú Város
Kerékpárforgalmi
hálózati
terve
(a
továbbiakban:
Hálózati
terv),
mely
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/gazdasag/top-fejlesztesek/d73353/.
Amennyiben a támogató döntése alapján a Hálózati terv kiegészítése, módosítása szükséges, a tervezési
munkákat azzal összehangoltan kell végrehajtani, szükség esetén módosítani.
Közösségi kerékpáros közlekedési rendszer bevezetéséhez című Megvalósíthatósági tanulmányt tervező
rendelkezésére bocsájtjuk.
A “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15. számú pályázati felhívás mindenkori
hatályos változatának 3.2. pontjában részletezett műszaki-szakmai tartalom, különös tekintettel a „Műszaki
tervekre vonatkozó feltételek” c. pont alatt rögzítettek.
A tervező az engedélyes dokumentációt olyan formában és mellékeltetekkel köteles elkészíteni, hogy az
megfeleljen a Tervzsűri eljárásrend III. b. pontjában rögzítetteknek. A Tervzsűri eljárásrendben foglaltak
alapján tervező köteles részt venni az engedélyes dokumentációt véleményező Tervzsűri ülésén.
Tervező feladatát képezi a létesítmény megépítéséhez szükséges minden szakági munkarész elkészítése,
különös tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve telekalakítási munkarészekre.
Tervező feladatát a 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben, a 2015. évi
CXLIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
köteles ellátni. A tervek meg kell feleljenek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak.
A tervezési munkák során folyamatos együttműködés szükséges az Önkormányzat által kiválasztott auditorral
az alábbiak szerint:
tervezést megelőzően,
engedélyezési tervkészítés időszaka alatt legalább 2 alkalommal,
kiviteli terv készítésekor legalább 1 alkalommal.
Az engedélyezési szintű terveket és az ez alapján készített előzetes költségvetést támogatóval egyeztetni szükséges. Az
engedélyezési terv véglegesítése, valamint engedélyezésre történő benyújtása - a felhívásnak megfelelően – támogató,
valamint a Tervzsűri döntésének kézhez vétele után, az abban foglaltak figyelembe vételével történhet.
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [6 ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn)
II.1.5) A teljesítés helye: 9700 Szombathely

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
Mindhárom részajánlati kör tekintetében:

X Minőségi szempont – Megnevezés: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint, KÉ-K, vagy KÉ-KK vagy ezekkel
egyenértékű, alkalmassági feltétételként előírtakon felüli, tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalata legalább 36 hónap és legfeljebb 72 hónap szakmai tapasztalat / Súlyszám: 50
– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
– Megnevezés: / Súlyszám: 50

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2

Az 1. rész vonatkozásában:
P1) Ha a felhívás megküldésnek napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha
tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatásból (út tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a
5.000.000,- Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (lásd nyilatkozat mintákat).
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek – amely értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A 2. rész vonatkozásában:
P1) Ha a felhívás megküldésnek napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha
tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatásból (út tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a
5.000.000,- Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (lásd nyilatkozat mintákat).
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek – amely értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A 3. rész vonatkozásában:
P1) Ha a felhívás megküldésnek napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha
tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatásból (út tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a
1.000.000,- Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (lásd nyilatkozat mintákat).
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek – amely értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Mindhárom rész tekintetében:
M1) Nem rendelkezik a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően
1 fő, KÉ-K, vagy KÉ-KK jogosultsággal rendelkező, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal
egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel
rendelkező szakemberrel, vagy ezzel egyenértékű besoroláshoz szükséges végzettséggel, képzettséggel és szakmai
gyakorlattal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (2017/07/13) Helyi idő: (11:00)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/07/05/)
__________________________________________________________________________________________________________

