
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

92/2020. (VI. 15.) határozata 
 

Rendszergazdai és rendszerüzemeltetési feladatokról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
Visegrád Város Önkormányzatánál, a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Konyhán, és a 
Fellegvár Óvodában, 2020. június 15-től határozatlan időre a rendszergazdai és 
rendszerüzemeltetési feladatokkal nettó 200.000 forint/hó vállalkozási díjért szerződést 
kötök Muckstadt Gábor egyéni vállalkozóval. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. június 15. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

93/2020. (VI. 15.) határozata 
 

„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyban Nemzeti, Kbt. 112. § 

(1) bekezdés b) pont nyílt eljárást (hirdetménnyel induló) teszek közzé, 
2. a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Szabó Csaba Ügyvédi Irodát bízom meg. 

 
(Az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi.)  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. június 15. 
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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Nem

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.visegrad.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:10853/2020  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Visegrád Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000508852020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Visegrád Város Önkormányzata EKRSZ_
13080376

Fő Utca 81

Visegrád HU120 2025

Eöry Dénes

polgarmester@visegrad.hu +36 26398255
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45453000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000508852020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

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/EKR000508852020/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/EKR000508852020/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

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása

Építési beruházás

Visegrád Város Önkormányzatának kezelésében álló Magyar László Tornacsarnok felújítása. A teljes körű felmérés – melyet a Sáros és 
Társa Építésziroda készített el 2014. januárban – tapasztalatai alapján a hivatkozott tornacsarnok tartószerkezeti, épületszerkezeti, 
épületgépészeti (azon belül épületvillamossági) felújítása, teljes körű (épületszerkezeteket és épületgépészetet is érintő) energetikai 
felújítása szükséges. A fontosabb beavatkozási területeket a korábbi felmérés feltárta, melyek közül kiemelten kezelendők az élet és 
vagyonbiztonságot és a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető hiányosságok. Sürgős, az ácsszerkezeti állagromlás (tartópillérek, 
tetőszerkezet, homlokzati faszerkezetek), tetőbeázás (fedéscsere szükséges a hőszigetelés megújításával összefüggésben is), 
épületenergetikai rendszer (fűtési rendszer újragondolása, épületvillamossági rendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, tető 
hőszigetelése, esetleg falfelületek belső, páravándorlást szabályozott keretek között biztosító gazdaságos megoldása) rendbetétele, 
utólagos talajnedvesség elleni szigetelés és megfelelő sportpadló kialakítása. A teljes kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll. Az 
önkormányzat felvonulási területet a 89/2 hrsz-ú, saját tulajdonú ingatlanon 250 m² nagyságú területtel tud biztosítani, mely szerződés
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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)

A teljes körű felmérés – melyet a Sáros és Társa Építésziroda készített el 2014. januárban – tapasztalatai alapján a hivatkozott 
tornacsarnok tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti (azon belül épületvillamossági) felújítása, teljes körű (
épületszerkezeteket és épületgépészetet is érintő) energetikai felújítása szükséges. A fontosabb beavatkozási területeket a korábbi 
felmérés feltárta, melyek közül kiemelten kezelendők az élet és vagyonbiztonságot és a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető 
hiányosságok. Sürgős, az ácsszerkezeti állagromlás (tartópillérek, tetőszerkezet, homlokzati faszerkezetek), tetőbeázás (fedéscsere 
szükséges a hőszigetelés megújításával összefüggésben is), épületenergetikai rendszer (fűtési rendszer újragondolása, 
épületvillamossági rendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, tető hőszigetelése, esetleg falfelületek belső, páravándorlást szabályozott 
keretek között biztosító gazdaságos megoldása) rendbetétele, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés és megfelelő sportpadló 
kialakítása. A teljes kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll. Az önkormányzat felvonulási területet a 89/2 hrsz-ú, saját tulajdonú 
ingatlanon 250 m² nagyságú területtel tud biztosítani, mely szerződés alapján térítésköteles; havi díja 90.000.- Forint + ÁFA. 
Térmértékek, mennyiségek - részletezve a költségvetési kiírásban: Tető felülete: 911 m2. Zárt munkaterület nagysága: 765,6 m2. 
Érintett munkaszintek száma: 4 szint.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45421130-4

45321000-3

45261400-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A részekre történő ajánlattétel nem értelmezhető, mivel az eljárás 1 db épület felújítására vonatkozik.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat 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:

alapján térítésköteles; havi díja 90.000.- Forint + ÁFA. Térmértékek, mennyiségek - részletezve a költségvetési kiírásban: Tető felülete
: 911 m2. Zárt munkaterület nagysága: 765,6 m2. Érintett munkaszintek száma: 4 szint.

A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása

Magyar László Tornacsarnok (Visegrád), 2025 Visegrád, Rév u. 2. hrsz.: 85/6.

Igen

Igen

2. A műszaki/szakmai alkalmassági követelményben megjelölt M.2.1. szakember 
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)

5

3. A műszaki/szakmai alkalmassági követelményben megjelölt M.2.2. szakember 
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)

5
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„Tisztelt Gazdasági szereplők! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hirdetmény VI.3. „További információk pontjában lévő 
karakterkorlátozás miatt a VI.3. „További információk” pont folytatása a II.2.13. „További információ:” pontban található meg. 15) Az 
ajánlatkérő a nettó ajánlati ár (1. részszempont) esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 (tíz) 
pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet, A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere 
tartalmazza. Az alkalmazott képletek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel. A legalacsonyabb adható 

II.2.13) További információ:

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)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

60Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

4. A műszaki/szakmai alkalmassági követelményben megjelölt M.2.3. szakember 
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)

5

5. Többlet jótállás vállalása a minimum (24 hónap) jótálláson felül (minimum 0 
hónap, maximum 36 hónap)

5

6. Építésszervezési terv 20

6.1. Építéstechnológia terv megléte (igen/nem) 10

6.2. Munkaerőterv megléte (igen/nem) 10

Nem

Igen

200

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A Kbt. 114. § (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására 
köteles benyújtani (utólagos igazolás). A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés b) pontja 
alapján csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított 
éves beszámolójának egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga 
előírja közzétételét. Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló 
adatait az AK ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha a 
AT az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. Az AK köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából (épület építése és/vagy felújítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 

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]:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/ 2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 
megnevezését. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során álltak be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. . § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az 
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró 
ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

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

pontszám 0 (nulla). Az ajánlati ár tételes lebontásához a részletes ártáblázat (10. sz. melléklet) kitöltése és ajánlatban történő 
benyújtása szükséges. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi 
esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére: • Ajánlattevő nem nyújt be részletes ártáblázatot, • vagy Ajánlattevő a Kbt. 71
. § (8) bekezdése alapján jelentős módosítást hajt végre, ami hiánypótlással nem korrigálható. (Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a
szerződés nem átalánydíjas, így az ártáblázat (költségvetés) tételeit nem lehet módosítani!). A többlet jótállás időtartama (5. 
részszempont) esetén esetén alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25
.) 1. sz. melléklet, A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.Megajánlható legkisebb érték 0 hó, a 
legkedvezőbb 24 hó. Az alkalmazott képletek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel. A szerződés 
teljesítésében részt vevő szakember szakmai tapasztalata (2.,3. 4. részszempont) esetén Ajánlatkérő az ajánlattevő által bemutatott, a 
szerződés teljesítésében részt vevő szakember (hónapokban megadott) alkalmassági minimumkövetelmény feletti szakmai 
tapasztalatát fogja értékelni. (Ajánlatkérő a 0-60 hónap közötti megajánlásokat értékeli. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap. 
A 60 hónap feletti megajánlások esetén a maximális 10 pont adható.) Ennek megfelelően az ajánlattevő összefoglaló táblázat 
formájában (a szakember nevének, képzettségének és szakmai gyakorlati éveinek megadásával) mutassa be a jelen munka 
szempontjából releváns képzettséggel rendelkező szakemberét. Ezen részszempont esetén alkalmazandó képletet a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60.szám2020. március 25.) 1. sz. melléklet, A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás 
módszere tartalmazza. Az Építésszervezési terv (6.1. és 6.2 értékelési részszempont) esetén alkalmazandó képletet a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének, B pontja szerinti abszolút értékelési módszer 
tartalmazza.
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Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve közös ajánlattevő: M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított öt év során szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult M.1.1. legalább 1 db összesen 530 m2 
nettó alapterületű tornaterem/sportcsarnok kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciamunkával, amely magába foglalt 
minden szakágra kiterjedő kivitelezési munkát, úgy mint építészeti, szerkezetépítési, épületgépészeti, épületvillamosági munkákat. M
.1.2. legalább 1 db 370 m2 sportburkolat kivitelezésére vonatkozó referenciamunkával. M.1.3. legalább 1 db olyan referenciamunkával
, amely tartalmazott utólagos injektált falszigetelést. M.1.4. legalább 1 db referenciamunkával, amely tartalmazott ragasztott fa 
szerkezetű térlefedés készítését és/vagy felújítását. M.1.5. Legalább 1 db referenciamunkával, amely tartalmazott lelátó építést és/
vagy felújítást. A referencia követelmény egy szerződésből is teljesíthető, legfeljebb azonban 3 (három) szerződés bemutatásával 
igazolható a követelményeknek való megfelelés. M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik 
legalább az alábbi szakemberekkel: M.2.1. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős 
műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. M.2.2. 
Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „
Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 
szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. M.2.3. Legalább 1 fő szakemberrel,

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A Kbt. 114. § (2) bek. alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására 
köteles benyújtani (utólagos igazolás). A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a műszaki és szakmai 
alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a)
pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a 
közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. (A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság 
megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: az építési beruházás tárgya, közös ajánlattevőként történt 
teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke, teljesítés ideje (kezdő és befejezési 
dátuma év/hónap/nap részletezettséggel) és helye, a szerződést kötő másik fél, a kapcsolattartó adatai, továbbá nyilatkozni kell arról, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.) A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdése szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással). Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (
X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. 
§-ban foglaltakra - 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 ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésben 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés] Ha a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 § (2) bekezdés előírásainak 
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a 
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.
) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) 
bekezdés] M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük és szakmai tapasztalatuk 
ismertetésére; az adott szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek 
saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé
a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt. Az 
önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan 
megállapítható. Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása 
kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve közös ajánlattevő: P.1.) amennyiben az 
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan a saját vagy jogelődje (számviteli jogszabályok szerinti) beszámolójában a mérleg szerinti 
eredmény negatív, bármely évben. P.2.) amennyiben az eljárást megindító felhívás feladástól visszafelé számított három 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó 300 millió 
HUF-ot. Az Ajánlattevőnek a P.1.) pontban írt alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelnie, míg a P.2.) alkalmassági 
követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

370.000.000 HUF-ot (321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (2) bekezdés). Ha az AT az alkalmassági feltételben előírt irattal ( 
beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges,
az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kieg. tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást 
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által 
elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (3) bek.) P.2.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy felújítása) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az 
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
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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

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

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

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: HUF. Előleg: a tart. keret nélk. nett vállalk. díj 30 %-a. (
elszámolás: részszámlákban és a végszámlában) Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a 
szerződés tervezete tartalmazza. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, az alábbi részszámlák 
benyújtására jogosult: Építési Munkák kivitelezésének készültségi foka; Részteljesítés a) 25%; Első b) 50%; Második c) 75%; Harmadik
d) 100%; ”Végteljesítés”. Ajánlatkérő 10% tartalékkeretet biztosít. További információt a szerződés tervezete tartalmaz. A fizetési 
feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a (4)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a 
és 32/B. §-a; 2017. évi CL törvény 260.§-a; Ptk. 6:155.§-a. és a Kbt. 27/A-§a.

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

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

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. mellmelléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület
„MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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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

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan 
benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a 
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

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 vagy részvételi 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

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Nem

2020.07.10 12:00

HU

60

2020.07.10 14:00

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az 
EKR-ben történik.

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

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

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ

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

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:

IgenAjánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba 
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

IgenAjánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (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.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

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:

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.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

Igen

5000000

OTP Bank

11742087-15393788-00000000

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az AT választása szerint a Kbt. 54. § (2) 
bek. szerinti módok bármelyikén. AK számlájára történő befizetés esetén a 
pénzösszeget AK fent megjelölt számlájára kell utalni (közlemény rovatba 
feltüntetve „Tornacsarnok felújítása Ajánlati Biztosíték”).Az ajánlati 
biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére 
bocsátani, és az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Utalás 
esetén kizárólag akkor tekinthető határidőre rendelkezésre bocsátottnak, 
ha az legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig jóvá is 
íródik AK számláján. A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatba 
csatolni kell: átutalásmegtörténtét igazoló bizonylatot, vagy pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető 
kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okiratot,vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvény elektronikus okiratot.

Nincs

Ár szempont: fordított arányosítás; A szakemberek szakmai tapasztalata, többletjótállás: egyenesarányosítás; Építésszervezési terv: 
abszolút értékelési módszer
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2020.06.16

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) 2.) Ajánlattevőnek az alábbi 
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs 
folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot; - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az 
adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); - 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. 3.) Az ajánlatok összeállításával és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban 
külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. 5.) 
Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71.
§ (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. 6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell 
ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 7.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 
1.000.000,- Ft/káresemény és legalább 10.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni (bővebben: KD). 8.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a 
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 9.) Ajánlatkérő 10% tartalékkeretet biztosít (
bővebben: KD). 10.) A 322/2015. (X.30) Korm. r. 24. §(1) alapján ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai
ajánlatot kér be (Ajánlattevőnek ajánlatához árazott költségvetési kiírást és műszaki ütemtervet kell csatolnia pdf. és xls. fájl 
formátumban is). 11.) Ajánlattevő az ajánlattétel során vegye figyelembe, hogy ajánlatukhoz műszaki ütemtervet, kötelesek becsatolni, 
amely a megkötésre kerülő szerződés részévé válik a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint. Ajánlatkérő a műszaki ütemterv alapján 
ellenőrzi a teljesítési határidőre vonatkozó megajánlást. 12.) A meglévő, működő funkciók zavartalan üzemeltethetőségét a munkák 
végzése alatt biztosítani kell, mind a közvetlen szomszédos épületekben/épületrészekben, mind a telken belül, ennek módjáról 
Megrendelővel előzetesen egyeztetni szükséges! 13.) Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevő(ke)t, hogy a tervezett kivitelezési 
munkákra nettó 380.314.961,-Ft fedezet áll rendelkezésére. 14.) Az Ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell az építésszervezési 
tervet (építéstechnológia terv, munkaerőterv) is. 15.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárás időpontja: 2020. június
26. (péntek), 10:00 óra. A találkozó helyszíne: Magyar László Tornacsarnok (Visegrád) főbejárat, 2025 Visegrád, Rév u. 2. hrsz.: 85/6. 
Tisztelt Gazdasági szereplők! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hirdetmény VI.3.12. „További információk pontjában lévő 
karakterkorlátozás miatt a VI.3.12. „További információk:” pont folytatása a II.2.13. „További információ:” pontban található meg.

VI.3.12) További információk:

IgenAjánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – 
az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el.


