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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.cordict.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17927447Fax:+36 17927404Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.nagykanizsa.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 93510078Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

„Cycle Seeing Attractour” projekt kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000266262021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság

25455005220

Erzsébet Tér 20

Nagykanizsa HU223 8800

Czirákiné Pakulár Judit

cziraki.judit@nagykanizsa.hu +36 204868494

CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

24939948241

Attila Út 79

Budapest HU110 1012

Czitronyi Máté

czitronyi.mate@cordict.hu
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I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266262021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266262021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb:

Gazdasági társaság

Egyéb tevékenység:

Városfejlesztés
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45453100-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Zöld tábor központi épületének felújításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.1) Meghatározás

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.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45200000-9

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000266262021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

„Cycle Seeing Attractour” projekt kivitelezése

Építési beruházás

Vállalkozási szerződés a „Cycle Seeing Attractour” projekt kivitelezése keretében a Nagykanizsa, Zöld tábor központi épületének 
felújítása, valamint a Nagykanizsa, Csónakázó-tónál pumpapálya kialakítása vonatkozásában.

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

70Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Nagykanizsa, Zöld tábor központi épületének felújítása vállalkozási szerződés keretében. 
A kivitelezés főbb mennyiségei:  
- tervezett helyiségek alapterülete összesen: 231,99 m2 
- fedett terasz alapterülete: 63,65 m2 
- tervezett térburkolat összesen: 238,21 m2 
- akadálymentes parkoló: 1 db 
 
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 
A teljes mennyiség és a műszaki leírás az ajánlattételi dokumentációban kerül részletesen kifejtésre. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Igen

Igen

2. Az M.2.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalatának mértéke 
(hónapban kifejezve min 0, max 24 hónap)

10

3. Az M.2.2. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalatának mértéke 
(hónapban kifejezve min 0, max 24 hónap)

10

4. Az M.2.3. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalatának mértéke 
(hónapban kifejezve min 0, max 24 hónap)

10

Nem

Igen

6

Nem

Nem

Nem

Nem
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II.2.5) Értékelési szempontok

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

Nagykanizsa, Csónakázó-tónál pumpapálya kialakítása vállalkozási szerződés keretében. 
A kivitelezés főbb mennyiségei:  
Kerékpár pálya kivitelezése, melynek hossza 120 – 130 méter. A pálya burkolata melegen hengerelt aszfalt burkolat. A mesterséges 
íveket, dombokat, lejtőket helyi termelésű földből illetve CKT ból kell kialakítani. 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel: 50 m3 
Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával: 150 m3 
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 160 m3 
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval: 160 m3 
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése: 100 m3 
Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC16 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel: 240 m3 
 
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 
A teljes mennyiség és a műszaki leírás az ajánlattételi dokumentációban kerül részletesen kifejtésre. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45212200-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Csónakázó-tónál pumpapálya kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 
 
Mind a két rész tekintetében az 1. értékelési szempont esetében (1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 
2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Az első rész tekintetében a 2.-4., a 
második rész tekintetében a 2-3. értékelési szempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) 
pontjának ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. 
 
Az első rész tekintetében: 
A 2. értékelési szempont során ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges, alkalmassági miniumkövetelményen felül szerzett szakmai tapasztalatának mértékét értékeli. Ajánlatkérő 
a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési szempont tekintetében rögzíti továbbá, hogy a 24 hónapot elérő, vagy meghaladó 
megajánlások egységesen a maximális 10 pontot kapják. Az értékelésbe bevont szakember tapasztalatát egész hónapban szükséges 
megajánlani.  
A 3. értékelési szempont során ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, MV-ÉG jogosultságú szakember MV- ÉG 
jogosultság megszerzéséhez szükséges, alkalmassági miniumkövetelményen felül szerzett szakmai tapasztalatának mértékét értékeli. 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 3. értékelési szempont tekintetében rögzíti továbbá, hogy a 24 hónapot elérő, vagy 
meghaladó megajánlások egységesen a maximális 10 pontot kapják. Az értékelésbe bevont szakember tapasztalatát egész hónapban 
szükséges megajánlani.  
A 4. értékelési szempont során ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, MV-ÉV jogosultságú szakember MV-ÉV 
jogosultság megszerzéséhez szükséges, alkalmassági miniumkövetelményen felül szerzett szakmai tapasztalatának mértékét értékeli. 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 4. értékelési szempont tekintetében rögzíti továbbá, hogy a 24 hónapot elérő, vagy 
meghaladó megajánlások egységesen a maximális 10 pontot kapják. Az értékelésbe bevont szakember tapasztalatát egész hónapban 
szükséges megajánlani. 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

tartalmazniuk

Igen

HUHR/1901/2.1.2/0107

Nagykanizsa

Igen
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A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 
 
Mind a két rész tekintetében az 1. értékelési szempont esetében (1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 
2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) pontjának aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Az első rész tekintetében a 2.-4., a 
második rész tekintetében a 2-3. értékelési szempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.a) 
pontjának ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. 
 
A második rész tekintetében: 

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy 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:

70Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

2. Az M.2.4. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalatának mértéke 
(hónapban kifejezve min 0, max 24 hónap)

15

3. Az M.2.5. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalatának mértéke 
(hónapban kifejezve min 0, max 24 hónap)

15

Nem

Igen

100

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

HUHR/1901/2.1.2/0107
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III.1) Részvételi feltételek

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlattételi felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül 
megkezdett, legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. 
 
A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél megnevezése, 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

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]:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelően szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia, továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontját 
az alábbiak szerint kell igazolnia. 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát szükséges csatolni arról, hogy olyan 
társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt 
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni; 
 
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az alkalmazott kizáró okok hiányáról.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlat esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)–k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok 
bármelyike fennáll. 

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

A 2. értékelési szempont során ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság 
megszerzéséhez szükséges, alkalmassági miniumkövetelményen felül szerzett szakmai tapasztalatának mértékét értékeli. Ajánlatkérő 
a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési szempont tekintetében rögzíti továbbá, hogy a 24 hónapot elérő, vagy meghaladó 
megajánlások egységesen a maximális 10 pontot kapják. Az értékelésbe bevont szakember tapasztalatát egész hónapban szükséges 
megajánlani.  
A 3. értékelési szempont során ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, MV-KÉ jogosultságú szakember MV-KÉ 
jogosultság megszerzéséhez szükséges, alkalmassági miniumkövetelményen felül szerzett szakmai tapasztalatának mértékét értékeli. 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 3. értékelési szempont tekintetében rögzíti továbbá, hogy a 24 hónapot elérő, vagy 
meghaladó megajánlások egységesen a maximális 10 pontot kapják. Az értékelésbe bevont szakember tapasztalatát egész hónapban 
szükséges megajánlani.  
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M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt 
évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb a jelen felhívás feladásának napjától visszafele számított 8 évben megkezdett, 
előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával, vagy referenciákkal: 
 
1. rész esetén: összesen legalább 150 m2 alapterületű épület, vagy épületek felújítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített 
referenciával, vagy referenciákkal. 
 
2. rész esetén: összesen legalább 100 m2 aszfalt kötőréteg és/vagy kopóréteg és/vagy aszfalt burkolat kivitelezésre vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített referenciával, vagy referenciákkal. 
 
Ajánlattevők alkalmasságukat mind a két rész esetén több referenciával is igazolhatják. 
 
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:  
 
1. rész esetén: 
M/2.1. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelősműszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), 
vagy érvényes MV-É jelű jogosultsággal; 
. 
M/2.2. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelősműszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), 
vagy érvényes MV-ÉG jelű jogosultsággal. 
 
M/2.3. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) felelősműszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel), 
vagy érvényes MV-ÉV jelű jogosultsággal. 
 
2. rész esetén: 
 
M/2.4. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelősműszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagyazzal egyenértékű végzettséggel), 
vagy érvényes MV-É jelű jogosultsággal; 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

címe, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) és helye, a szerződés tárgya, valamint mennyisége az alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfeleléshez szükséges tartalommal, valamint az arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság 
mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a 
projekttársaság időközben megszűnt. 
 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás 
vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített 
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett 
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen 
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból 
részesült. 
 
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás 
megküldésének napját megelőző 60 hónapban került sor. 
 
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b) pontja alapján az ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát, akiket az ajánlattevő be 
kíván vonni a teljesítésbe (azon rész tekintetében, melyre ajánlatot tesz). 
 
A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai 
tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.  
 
Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.  
 
 
 
 
Amennyiben a szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazolókamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel, a 
jogosultság megszerzéséhez szükségesvégzettséget/szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg 
aláírt önéletrajzot, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges). 
 
 
A Kbt.114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. A felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti  alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlattal igazolnia kell a felhívás III.
1.3) M/2. pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést. 
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IV.1) Meghatározás

Igen

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Előleg: Az igényelhető előleg mértéke részenként a szerződésben foglalt nettó teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, de legfeljebb 
kétszázötvenmillió forint. Az előleg teljes összegével a végszámlában kell elszámolni. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés 
pénzneme: HUF. A kifizetésre utólag, a teljesítéssel értékarányosan kerül sor. Vállalkozónak az első rész tekintetében 3 részszámla és 
1 végszámla benyújtására van lehetősége. Értékarányos részszámla, valamint a végszámla benyújtására a nettó szerződéses érték 25 
%, 50 %, 75 %, valamint 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén kell, hogy sor kerüljön. Vállalkozónak a második rész 
tekintetében 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetősége. Értékarányos részszámla, valamint a végszámla benyújtására 
a nettó szerződéses érték 50 %, valamint 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén kell, hogy sor kerüljön. A kifizetés során a Ptk. 6:
130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7), valamint a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32/B.§-ok irányadók. Az 
építési munka egyik rész tekintetében sem engedélyköteles. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér (mind a két rész tekintetében): a nettó vállalkozási díj 0,5%-a/késedelmes naptári nap. Max összege a nettó 
vállalkozási díj 15%-a. A max összeg elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal 
felmondani. Meghiúsulási kötbér (mind a két rész tekintetében): a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Jótállás (mind a két rész tekintetében): 
a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számított 36 hónap. Jótállási biztosíték (mind a két rész tekintetében): a 
nettó vállalkozási díj 2 %-a melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott módon. Az egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M/2.5. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelősműszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, valamint végzettséggel (vagyazzal egyenértékű végzettséggel), 
vagy érvényes MV-KÉ jelű jogosultsággal; 
 
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy az adott pozícióra mind a két rész 
tekintetében ugyanazon szakemberek is megajánlhatók. 

Nem

Nem

Nem

Igen
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IV.2) Adminisztratív információk

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

Nyílt eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2021.04.01 12:00

HU

60

2021.04.01 14:00

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok 
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)
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VI.1-3) Kiegészítő információk

a) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (Közös 
Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös 

VI.3.9) További információk:

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

IgenAjánlatkérő 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.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 68. § (1b) (1c) (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők 
részére elérhetővé teszi.

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

A II.2.13) További információ: pontokban megadottak szerint.
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.03.16

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 
gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők képviseletében eljárhat. 
b) Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia: - nyilatkozatát arról, hogy folyamatban van-e ajánlattevő 
vonatkozásában változásbejegyzési eljárás; folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, - az ajánlatot aláíró(k) aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, - a cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát.  
d) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az 
ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.  
e) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
összes adatot.  
f) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 
g) Ajánlattevő köteles azon részek tekintetében, melyekre ajánlatot tesz, az adott rész vonatkozásában a dokumentáció mellékletét 
képező valamennyi árazatlan költségvetést beárazni és beárazva ajánlatához csatolni.  
h) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.  
i) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára 
vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.  
j) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.  
k) Tárgyi eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés a HUHR/1901/2.1.2/0107 azonosítószámú, „Cycle Seeing Attractour” 
című projekt kereténen kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása: 95 %. A kifizetések utófinanszírozás útján történnek.  
l) Ajánlatkérő tárgyi eljárást Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (AK15451) nevében folytatja le, a Kbt. 29. § (1) bek. 
alapján.  
m) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
valamint annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem 
emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 
n)Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. 
o) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy abban az 
esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el. 
p) Ajánlatkérő nevében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Panácz István, Lajstromszáma: 00037  
q) Nyertes ajánlattevőként szerződő Vállalkozó(k) a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződések teljesítésébe köteles(ek) 
bevonni az első rész tekintetében legalább MV-É jogosultságú magasépítési felelős műszaki vezetőt, MV-ÉG jogosultságú 
épületgépészeti felelős műszaki vezetőt valamint MV-ÉV jogosultságú épületvillamossági felelős műszaki vezetőt, a második rész 
tekintetében legalább MV-É jogosultságú felelős műszaki vezetőt, valamint MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezetőt. Ajánlatkérő 
ezen szakemberek szakmai tapasztalatát vizsgálja az értékelési szempontokon keresztül. Ajánlattevőnek ajánlata részeként, azon rész 
tekintetében, melyre ajánlatot kíván adni, nyilatkozatban kell megneveznie azon szakembereket, akiket az értékelésbe be kíván vonni. 
Ajánlattevő fenti nyilatkozatában megnevezett szakemberek által aláírt szakimai önéletrajzának ajánlatba történő benyújtásával 
köteles alátámasztani az első rész tekintetében a 2.-4., a második rész tekintetében a 2-3. értékelési szempontok tekintetében tett 
vállalásait. Amennyiben ajánlattevő az adott értékelési szempont vonatkozásában 0 hónap megajánlást tesz, úgy adott értékelési 
szempont vonatkozásában bevonni kívánt szakember megnevezése, illetve szakmai önéletrajzának csatolása nem szükséges. 
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