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I.1) Név és címek
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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

Balatonvilágos Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.Közbeszerzés 
tárgya:
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EKR000385172021II.1) Meghatározás

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

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/EKR000385172021/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/EKR000385172021/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

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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II.1) Meghatározás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45232130-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000385172021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.

Építési beruházás

 A meglévő állapot ismertetése, befogadó 
A tervezési területen a csapadékvíz elvezetése megnyugtatóan nem megoldott. 
A területre lehulló csapadék, vagy a talajba szivárog, vagy elpárolog, vagy a meglévő 
részlegesen működő csapadékvízelvezető-rendszeren keresztül kerül elvezetésre. 
A terület zömében üdülőházas beépítésű. A meglévő csapadékvízelvezető-hálózat zárt csapadékvíz elvezető csatornák. 
A Zrínyi utca és közvetlen környezetének belterületi csapadékvizeinek befogadója a Balaton. 
Az érintett területen elhelyezkedő partfal, magaspart alatti Zrínyi Miklós utcai 
meglévő csapadékvíz elvezető rendszer, felszíni csapadékvizek biztonságos elvezetése a befogadóig nem mindenütt biztosított. 
A vízgyűjtő terület zömében üdülőházas beépítésű, a partfal, illetve az alatta lévő lejtők nagy 
része fás, bokros terület. 
Nagy intenzitású csapadék esetén a lejtőkről érkező csapadékvíz elvezetése a megépült csapadékvíz elvezető csatornába nem 
megoldott nem került kiépítésre a csapadékvíz elvezető csatornával együtt. A felszínen összegyűlő csapadékvíz átömlik az úttesten 
veszélyeztetve az alatta lévő beépített ingatlanokat. 
A csapadékvíz bevezetése a zárt csatornába burkolt folyókákkal oldható meg. 
A burkolt folyókák önkormányzati tulajdonú területen kerülnek épülnek meg. 
 
A jelen munka során megépítendő munkarészek 
CS-Z-2-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
Az utca vasút felőli oldalára a zárt csapadékcsatorna fölé a Zrínyi u.99-105 házszámok között burkolt folyókát terveztünk. 
Épül összesen: 
- 94,4 fm burkolt folyóka (2,0m széles) 
- 34,7 fm burkolt folyóka (1,5m széles) 
CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A tervezett CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka a Zrínyi utca 111 – 122 házszámú ingatlanok között 
épül. A befogadó meglévő hordalékfogó aknába való csatlakozási ponttól 1,5 m széles burkolt 
folyókát terveztünk. 
Épül összesen: 
- 160,4 fm burkolt folyóka (1,5m széles) 
CS-Z-3-1 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A csatorna fölé burkolt folyóka építendő. 
Épül összesen: 
- 58,8 fm burkolt folyóka (2,0m széles) 
A tervezett folyókaszakaszok mellett az úttest megrongálódott, ezért az ahhoz való megfelelő csatlakozás érdekében az út szélén 1,0m 
szélességben az aszfaltot le kell marni, és új, 5cm vastag aszfaltréteggel pótolni. Az érintett út olyan állapotban van, hogy 30%-ban az 
útalap elbontása is szükséges, ide a tükör kialakítása után 15 cm vastag aljzatbetont kell építeni, és arra kerül az 5 cm vastag 
aszfaltréteg. 
Érintett területek 
A tervezett csapadékvíz elvezető folyókák a 1417 hrsz.-ú, Balatonvilágos Község Önkormányzat tulajdonában lévő területeket érintik. 
 Aknák, víznyelők: 
A területen előregyártott elemekből készülő beton tisztítóaknák, valamint négyszögletű 
víznyelő aknák kerültek beépítésre. 
 Lefedésükre rácsos (víznyelős) fedlap szolgál, melyeket szintbe kell helyezni a folyóka burkolattal. 
Közműkeresztezések 
A tervezési területen több meglévő közmű található, így a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő 
vízvezetékek, szennyvízcsatorna, az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében 
lévő elektromos hálózat, az INVITEL Zrt. üzemeltetésében lévő távközlési hálózat, valamint 
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő gázvezeték. 
A már meglévő földalatti közművek mélységi vonalvezetése a tervezett földmunkát nem érinti. 
Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőt azonnal értesíteni kell. 
Munkavédelem 
A kiviteli terv részét kell, hogy képezze a Biztonságtechnikai-, és Egészségvédelmi 
Tervfejezet. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
Környezetvédelmi tervfejezet 
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

 A meglévő állapot ismertetése, befogadó 
A tervezési területen a csapadékvíz elvezetése megnyugtatóan nem megoldott. 
A területre lehulló csapadék, vagy a talajba szivárog, vagy elpárolog, vagy a meglévő 
részlegesen működő csapadékvízelvezető-rendszeren keresztül kerül elvezetésre. 
A terület zömében üdülőházas beépítésű. A meglévő csapadékvízelvezető-hálózat zárt csapadékvíz elvezető csatornák. 
A Zrínyi utca és közvetlen környezetének belterületi csapadékvizeinek befogadója a Balaton. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU232 Somogy

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45232130-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az eljárásban a részajánlattétel nem biztosított, mert az egymással műszakilag összefüggő, egymásra épülő feladatok elvégzése , a 
folytonos összefüggő építési terület, továbbá a beszerzés csekély pénzügyi értékéből következő gazdasági észszerűség kizárja több 
vállalkozó egyidejű teljesítését. A részekre bontás többszörös felvonulási és menedzsment költség miatt lényegesebb magasabb 
bekerülési árat eredményezne , részajánlattétel alkalmazása a beszerzés egyszerű, kis pénzügyi  értékű és egy építési helyszínén lévő 
műszaki tartalma miatt nem indokolt .

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:

Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az a környezet egészét és elemeit a lehető 
legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az építés során alkalmazott gépek, 
berendezések és technológiák környezetkímélők legyenek. Az építési-szerelési munkálatokat 
(környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy 
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 
b) megelőzze a környezetszennyezést; 
c) kizárja a környezetkárosítást. 
 
A költségvetésben szereplő, nem magától értetődő tételek magyarázata 
 Közmű feltárás 12 érintett közműkeresztezés környezetében, darabonként 1-1-m3 föld kézi kitermelését terveztük be 
 A folyókák felülete a fentiek alapján 153,2m hosszon 2,0m széles és 195,1m hosszon 1,5m széles. Ez összesen 348,3m hosszú, és 
599,05m2 felületű. Ekkora méretű tükör kialakítása szükséges és ekkora lesz az építéshez tervezett folyóka felülete is, illetve ezen 
felületre kerülő 20cm vastag alapréteg térfogata 119,81 m3. 
 A folyókák hossza 348,3m, ennyi lesz az építendő szegély hossza is. Az aszfaltvágás hossza a végszélességgel megnövelten 357m lesz. 
 Az útszegély 348,3 m, amit 1m szélesen kell lemarni. Ezt a 348,3 m2 -t tétel szerint külön, egyszeri 2cm-es marással, és aztán 
háromszor 1 cm marással lehet figyelembe venni. Tehát az 5cm aszfaltmarást két tételben számoljuk, egyszer a teljes felületre 2cm, 
és egyszer a felület háromszoros értékére 1cm értékkel, azaz 1044,9 m2 -es értékkel. Értelemszerűen ez csak a költség 
meghatározására szolgál, a munkát a marógép paramétereinek megfelelően a leggazdaságosabban kell elvégezni. 
Az útépítésnél az 5cm-es vastagsággal ez alapján lett 17,415 m3 az aszfalt mennyisége. 
 A 348,3m útszegély 30%-a szorul teljes cserére, azaz 104,49 m2. Ezt 15cm mélyen bontani kell, ez 15,67 m3, ami a beépítendő új 
beton térfogata is egyben. Ezt a 104,49 m2-t vettük figyelembe az útalap tükörkialakítás tételnél is. 

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.

Balatonvilágos 1417 hrsz
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Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az érintett területen elhelyezkedő partfal, magaspart alatti Zrínyi Miklós utcai 
meglévő csapadékvíz elvezető rendszer, felszíni csapadékvizek biztonságos elvezetése a befogadóig nem mindenütt biztosított. 
A vízgyűjtő terület zömében üdülőházas beépítésű, a partfal, illetve az alatta lévő lejtők nagy 
része fás, bokros terület. 
Nagy intenzitású csapadék esetén a lejtőkről érkező csapadékvíz elvezetése a megépült csapadékvíz elvezető csatornába nem 
megoldott nem került kiépítésre a csapadékvíz elvezető csatornával együtt. A felszínen összegyűlő csapadékvíz átömlik az úttesten 
veszélyeztetve az alatta lévő beépített ingatlanokat. 
A csapadékvíz bevezetése a zárt csatornába burkolt folyókákkal oldható meg. 
A burkolt folyókák önkormányzati tulajdonú területen kerülnek épülnek meg. 
 
A jelen munka során megépítendő munkarészek 
CS-Z-2-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
Az utca vasút felőli oldalára a zárt csapadékcsatorna fölé a Zrínyi u.99-105 házszámok között burkolt folyókát terveztünk. 
Épül összesen: 
- 94,4 fm burkolt folyóka (2,0m széles) 
- 34,7 fm burkolt folyóka (1,5m széles) 
CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A tervezett CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka a Zrínyi utca 111 – 122 házszámú ingatlanok között 
épül. A befogadó meglévő hordalékfogó aknába való csatlakozási ponttól 1,5 m széles burkolt 
folyókát terveztünk. 
Épül összesen: 
- 160,4 fm burkolt folyóka (1,5m széles) 
CS-Z-3-1 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A csatorna fölé burkolt folyóka építendő. 
Épül összesen: 
- 58,8 fm burkolt folyóka (2,0m széles) 
A tervezett folyókaszakaszok mellett az úttest megrongálódott, ezért az ahhoz való megfelelő csatlakozás érdekében az út szélén 1,0m 
szélességben az aszfaltot le kell marni, és új, 5cm vastag aszfaltréteggel pótolni. Az érintett út olyan állapotban van, hogy 30%-ban az 
útalap elbontása is szükséges, ide a tükör kialakítása után 15 cm vastag aljzatbetont kell építeni, és arra kerül az 5 cm vastag 
aszfaltréteg. 
Érintett területek 
A tervezett csapadékvíz elvezető folyókák a 1417 hrsz.-ú, Balatonvilágos Község Önkormányzat tulajdonában lévő területeket érintik. 
 Aknák, víznyelők: 
A területen előregyártott elemekből készülő beton tisztítóaknák, valamint négyszögletű 
víznyelő aknák kerültek beépítésre. 
 Lefedésükre rácsos (víznyelős) fedlap szolgál, melyeket szintbe kell helyezni a folyóka burkolattal. 
Közműkeresztezések 
A tervezési területen több meglévő közmű található, így a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő 
vízvezetékek, szennyvízcsatorna, az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében 
lévő elektromos hálózat, az INVITEL Zrt. üzemeltetésében lévő távközlési hálózat, valamint 
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő gázvezeték. 
A már meglévő földalatti közművek mélységi vonalvezetése a tervezett földmunkát nem érinti. 
Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőt azonnal értesíteni kell. 
Munkavédelem 
A kiviteli terv részét kell, hogy képezze a Biztonságtechnikai-, és Egészségvédelmi 
Tervfejezet. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 
Környezetvédelmi tervfejezet 
Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy az a környezet egészét és elemeit a lehető 
legkisebb mértékben vegye igénybe és terhelje, az építés során alkalmazott gépek, 
berendezések és technológiák környezetkímélők legyenek. Az építési-szerelési munkálatokat 
(környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy 
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 
b) megelőzze a környezetszennyezést; 
c) kizárja a környezetkárosítást. 
 
A költségvetésben szereplő, nem magától értetődő tételek magyarázata 
 Közmű feltárás 12 érintett közműkeresztezés környezetében, darabonként 1-1-m3 föld kézi kitermelését terveztük be 
 A folyókák felülete a fentiek alapján 153,2m hosszon 2,0m széles és 195,1m hosszon 1,5m széles. Ez összesen 348,3m hosszú, és 
599,05m2 felületű. Ekkora méretű tükör kialakítása szükséges és ekkora lesz az építéshez tervezett folyóka felülete is, illetve ezen 
felületre kerülő 20cm vastag alapréteg térfogata 119,81 m3. 
 A folyókák hossza 348,3m, ennyi lesz az építendő szegély hossza is. Az aszfaltvágás hossza a végszélességgel megnövelten 357m lesz. 
 Az útszegély 348,3 m, amit 1m szélesen kell lemarni. Ezt a 348,3 m2 -t tétel szerint külön, egyszeri 2cm-es marással, és aztán 
háromszor 1 cm marással lehet figyelembe venni. Tehát az 5cm aszfaltmarást két tételben számoljuk, egyszer a teljes felületre 2cm, 
és egyszer a felület háromszoros értékére 1cm értékkel, azaz 1044,9 m2 -es értékkel. Értelemszerűen ez csak a költség 
meghatározására szolgál, a munkát a marógép paramétereinek megfelelően a leggazdaságosabban kell elvégezni. 
Az útépítésnél az 5cm-es vastagsággal ez alapján lett 17,415 m3 az aszfalt mennyisége. 
 A 348,3m útszegély 30%-a szorul teljes cserére, azaz 104,49 m2. Ezt 15cm mélyen bontani kell, ez 15,67 m3, ami a beépítendő új 
beton térfogata is egyben. Ezt a 104,49 m2-t vettük figyelembe az útalap tükörkialakítás tételnél is. 

Igen
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A finanszirozás a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú Támogatási Szerződés által biztosított pénzügyi forrásból történik, 
utófinanszírozással. 

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 nettó ajánlati ár (nettó Huf)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont: Igen

Az 1 fő mérnök szakember vonalas közművek kivitelezésének irányításában 
szerzett szakmai tapasztalata (2 pont /db , értékelés legkedvezőbb szintje 5 db)

10

Vállalja–e a ajánlattevő, hogy beton térkövek vágásához gyémántkorongos vizes 
vágót vagy roppantót használ? (Igen válasz 10 pont, nem válasz 0 pont)

5

Vállalja-e az ajánlattevő, hogy a Balaton környezet zaj- és porterhelés 
csökkentése érdekében a térkövek vágását /roppantását nem a helyszínen, 
hanem telephelyén végzi? (Igen 10 pont, nem 0 pont)

5

A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama 
(hónap, min. 0 hónap, a legkedvezőbb szint 36 hónap)

10

Nem

Igen

40

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001
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III.1) Részvételi feltételek

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A jelen  beszerzés csak a részekre bontás tilalmából következő egybeszámítási kötelezettség miatt   kerül közbeszerzési eljárás 
keretében megvalósításra ezért  Ajánlatkérő a Kbt.114.§(1) bekezdésére való hivatkozással   az eljárásban nem  ír elő alkalmassági 
követelményt , különös tekintettel arra, hogy a beszerzés csekély pénzügyi  értéke  sem indokolja alkalamassági követelmény 
alkalmazását.

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

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot (EKR űrlap) kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § 
(1)bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 10. § g) pont gb) 
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet17. § (1)bekezdés) (EKR űrlap) 
vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a 
gazdasági szereplőnek ( GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§ (1) bek. k) pont kb) alpont). AT-nek a Kbt. 67.§ (4) 
bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés h)- k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó 
továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69.§ 
(11a) bekezdése alapján is történhet. 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321
/2015 (X.30.) Korm. rendelet 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 igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. 
részében található adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozók 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak 
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet13. §-a alapján Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani . Az EKR-ben 
az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat 
mintáját, amelyet az ajánlattevő elektronikus űrlapformájában köteles kitölteni és benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a 
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások 
is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - 
ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) 
bekezdés értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 
benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már 
benyújtott. 
Ebben azesetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe. Az 
ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát (EKR űrlap alkalmazandó ) , hogy a szervezet a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet. Ajánlatkérő kizáró okok vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerinti 
releváns adatbázisokban is ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását. 
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása tekintetében hivatkozik a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásaira, melyeket 
ajánlattevőknek az ajánlatuk összeállítása során be kell tartani.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés   h)-k) és m) 
pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki 
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
AK felhívja ajánlattevők figyelmét a következő jogszabályra: Kbt. 74.§ .

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
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Előleg mértéke : Az egyösszegű nettó vállalkozási díj 5 % -a, az Áfa felszámítása az előleg összegére az Áfa törvény rendelkezési 
szerint történhet , elszámolni az előleggel a végszámlában kell . Az előleg kifizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése, illetve a 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rend. 30. §-a szerint kerülhet sor a munkaterület átadásától számított 15 napon belül. Az előleg fizetését az ajánlatkérő 
nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Tartalékkeretet nincs. Benyújtható: 1 db részszámla és 1 db 
végszámla teljesítési igazolás alapján . - 1. részszámla 50%-os műszaki készültségnél a nettó vállalkozási díj 50%-a ; - végszámla a 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kiadott teljesítési igazolás alapján a nettó vállalkozási díj 50%-a. Az 
ellenszolgáltatás kifizetésére minden esetben csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 
kerülhet sor. Pénzügyi forrás: TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 támogatás. Számlabenyújtás feltétele: Teljesítési igazolás kiadása. A 322
/2015. (X.30.)Kr .31.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás 
kiállítását követően kerülhet sor. A díj(részletek)megfizetésére a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bek.-ben  és a  Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdéseiben  foglaltak szerint 30 napos határidővel kerül sor valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend.-ben , továbbá a 2011. évi 
CXCV.törvény (Áht.); valamint a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).foglaltak szerint kerül sor.  Alvállalkozó bevonása esetén a   Ptk. 6:
130. § (1)-(2) bekezdéseiben  foglaltaktól eltérően  a  Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32
/B. §-ban  foglaltak szerint történik  a számlázás és az  ellenérték kiegyenlítése . Elekt. számla elfogadott. A részletes feltételeket a 
váll. szerz. tervezet tartalmazza. AK hivatkozik Kbt. 27/A .§ -ra és a Kbt. 135. § (10)-(11) bek-re és az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira is.

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

a) Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért 
az Ajánlattevő felelős, kötbért köteles fizetni az Ajánlatkérőnek  Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés. A kötbér akkor is 
jár, ha az Ajánlatkérőnek  kára nem merült fel .Mértéke a nettó vállalkozási díj 1%-a naponta, kötbér maximuma 30 %. A 
kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja. 
b) Meghiúsulási kötbér:Ajánlattevő  az olyan okból történő meghiúsulás vagy nem teljesítés esetére, amelyért felelős meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére . A meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj 30%-a. 
c.)Jótállási biztosíték:  jótállási időszak végéig érvényes ,  szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények 
biztosítékaként Ajánlattevő   jótállási biztosítékot köteles nyújtani  Ajánlatkérő részére a   Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint 
(8) bekezdések szerint , mértéke az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt tényleges nettó vállalkozási díj 5%-a. 
d) Jótállás időtartama: a jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás 
keltétől kell számítani, az időtartama min 24 hónap, de ajánlattevő megajánlása szerint ettől hosszabb is lehet.  
 

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

A jelen  beszerzés csak a részekre bontás tilalmából következő egybeszámítási kötelezettség miatt   kerül közbeszerzési eljárás 
keretében megvalósításra ezért  Ajánlatkérő a Kbt.114.§(1) bekezdésére való hivatkozással   az eljárásban nem  ír elő alkalmassági 
követelményt , különös tekintettel arra, hogy a beszerzés csekély pénzügyi  értéke  sem indokolja alaklamassági követelmény 
alkalmazását.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

A jelen  beszerzés csak a részekre bontás tilalmából következő egybeszámítási kötelezettség miatt   kerül közbeszerzési eljárás 
keretében megvalósításra ezért  Ajánlatkérő a Kbt.114.§(1) bekezdésére való hivatkozással   az eljárásban nem  ír elő alkalmassági 
követelményt , különös tekintettel arra, hogy a beszerzés csekély pénzügyi  értéke  sem indokolja alaklamassági követelmény 
alkalmazását.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A jelen  beszerzés csak a részekre bontás tilalmából következő egybeszámítási kötelezettség miatt   kerül közbeszerzési eljárás 
keretében megvalósításra ezért  Ajánlatkérő a Kbt.114.§(1) bekezdésére való hivatkozással   az eljárásban nem  ír elő alkalmassági 
követelményt , különös tekintettel arra, hogy a beszerzés csekély pénzügyi  értéke  sem indokolja alaklamassági követelmény 
alkalmazását.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

A jelen  beszerzés csak a részekre bontás tilalmából következő egybeszámítási kötelezettség miatt   kerül közbeszerzési eljárás 
keretében megvalósításra ezért  Ajánlatkérő a Kbt.114.§(1) bekezdésére való hivatkozással   az eljárásban nem  ír elő alkalmassági 
követelményt , különös tekintettel arra, hogy a beszerzés csekély pénzügyi  értéke  sem indokolja alaklamassági követelmény 
alkalmazását.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A jelen  beszerzés csak a részekre bontás tilalmából következő egybeszámítási kötelezettség miatt   kerül közbeszerzési eljárás 
keretében megvalósításra ezért  Ajánlatkérő a Kbt.114.§(1) bekezdésére való hivatkozással   az eljárásban nem  ír elő alkalmassági 
követelményt , különös tekintettel arra, hogy a beszerzés csekély pénzügyi  értéke  sem indokolja alkalamassági követelmény 
alkalmazásá

Nem

Nem

Nem
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IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IgenAjánlatkérő 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

NemTöbb 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

IgenNyílt eljárás

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

A közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott vállalkozási szerződésben foglaltak szerint. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA 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

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és  nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági 
társaság, illetve jogi személy létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

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

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

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

IV.2) Adminisztratív információk

A Kbt. 68. § (1b) szerint.A Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi 
ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

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, 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

2021.06.07 09:00

HU

60

2021.06.07 11:00

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § 
rendelkezései szerint.Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok 
bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően 2 (kettő) órával később.

Nem

Nem

Igen

Igen
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1.AK az  eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott EKR felületén folytatja le, minden kommunikáció az 
EKR-ben zajlik azonban a Kbt. 41/C. § (4) bek. szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a 
következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 88 446 034 , e-mail: jogio1@gressing.hu. 2.A közös AT –nek együttműködési 
megállapodást kell kötni és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. 3.Nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) foglaltak szerint. 4. Csatolandó 
a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is. 5. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. tv., annak végrehajtási 
rendeletei, és a 2013. évi V. törvény (Ptk.). 6. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ATt terheli, ajánlati 
biztosíték nem kerül alkalmazásra. 7. Üzleti titok: a Kbt. 44. § előírásai szerint. 8. Kötelező építési-szerelési bizt. szerződést kötni, 
vagy kiterjeszteni legalább 10.000.000,- Ft/év és 1.000.000 Ft/kár a szerződéskötés időpontjáig. 9.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 10. Kieg. táj: AK a kieg.tájt az aj. határidő lejárta előtt észszerű időben adja meg 
mely az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidőt megelőző 4. 
munkanapig megérkeznek AT-hez . 11. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem szervez mert az építési  helyszín nyilvánosan 
megtekinthető . 12. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján valamennyi műszaki megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, ha ilyet kíván megajánlani AT - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség 
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. 13. Szerződés hatálybalépésétől számítva 5 munkanapon belül heti bontású műszaki és 
pénzügyi ütemtervet kell beadni. 14. Az ajánlatok értékelése: (részl. a közb.dok-ban): ponttartomány:0-10. Az ajánlati ár:
legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat a 10 pontot kapja. A többiek ehhez viszonyítva, a fordított arányosítás 
módszerével (képlet a KD-ban) kapják a pontszámot a K.H. értékelési útmutatója (KÉ. 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján 
Szakember szakmai tapasztalata: Abszolút értékelés (pontozás) módszere: mérnök szakember szakmai irányítási tapasztalatként 
bemutatott vonalas közmű projektek darabszáma alapján osztja ki az értékelési pontszámot az alábbiak szerint: 0 db-0 pont, 1db-2 
pont,2db-4pont, 3 db-6 pont, 4 db-8 pont, 5 db10 pont, 5db felett 10 pont. A megajánlott szakember az ajánlattételi határidőre 
benyújtott ajánlatban meg kell nevezni (EKR nyilatkozat összeállító) . A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet 
jótállás időtartama (min.0 hónap, legkedvezőbb szint 36 hónap, amit elérő vagy meghaladó ajánlatok a maximum pontszámot kapják) 
AK az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a K. H. értékelési útmutatója (KÉ. 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint oly 
módon, hogy a legkedvezőbb megajánlás a maximum pontot kapja, a többiek ahhoz viszonyítva egyenes arányosítással a KD-ban 
szereplő képlet szerint . Vállalja–e a ajánlattevő, hogy beton térkövek vágásához gyémántkorongos vizes vágót vagy roppantót használ 
rsz.  és a Vállalja-e az ajánlattevő, hogy a Balaton környezet zaj- és porterhelés csökkentése érdekében a térkövek vágását
/roppantását  nem a helyszínen, hanem telephelyén végzi rsz  esetén pontkiosztás(igen 10 pont, nem 0 pont) Ezen utóbbi értékelési 
részszempont körében AK kiköti , hogy a megajánlást tárgyát képező  telephely nem lehet közvetlenül a  Balaton vízpartján 

VI.3.9) További információk:

NemAz 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:

HUFPénznem:17 960 000Érték ÁFA nélkül:Rész száma:

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)

AK alkalmazza a Kbt. 53.§ (5) bekezdését és feltételes közbeszerzési eljárást indít, valamint rögzíti, hogy az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja , ha a  projekt  lejárt befejezési határidejének meghosszabbításához a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú támogatási 
szerződés Támogatója nem járul hozzá . AK a Kbt.135 § (12) bekezdése alapján rögzíti, hogy a nyertes ATvel megkötésre kerülő 
vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltételeként (felfüggesztő feltétel) kiköti a támogató képviselőjének hozzájárulását a TOP-
2.1.3-16-SO1- 2017-00001 számú támogatási szerződés vonatkozásában a  projekt befejezési  határidejének meghosszabbításához .  

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.

Nem

Szakember szakmai többlet tapasztalata és Vállalja–e a ajánlattevő kezdetű 2.és 3. minőségi részszempontok esetén pontkiosztás, 
Jótállás időtartama egyenes arányosítás, Egyösszegű nettó ajánlati ár fordított arányosítás .
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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)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(Közvetlenül a Balatonra néző , vízpart felé nyitott utcában nem lehet ) Rpppantás alatt a térkövek méretere törését érti AK. 15. 
Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Nem 16. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését , és 
a Kbt. 81. § (5) bekezdését is azaz a fordított értékelés–bírálat módszerét , és az ajánlatok bírálatát a legkedvezőbb AT tekintetében 
végzi el , annak nem megfelelőssége esetén a következő legkedvezőbb ajánlattal folytatja a bírálati cselekményeket mindaddig amíg 
az eljárás eredményesen le nem zárul vagy van el nem bírált ajánlat. 17.Dokumentumok rendelkezésre bocsátása: AK korlátlanul és 
teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/  
EKR000385172021  /reszletek 18.AK alkalmazza a Kbt. 53.§ (5) bekezdését és feltételes közbeszerzési eljárást indít, valamint rögzíti, 
hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja , ha a  projekt  lejárt befejezési határidejének meghosszabbításához a TOP-2.1.3-16-
SO1-2017-00001 számú támogatási szerződés Támogatója nem járul hozzá .19.AK a Kbt.135 § (12) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 
nyertes ATvel megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltételeként (felfüggesztő feltétel) kiköti a támogató 
képviselőjének hozzájárulását a TOP-2.1.3-16-SO1- 2017-00001 számú támo(közvetlenül  a B.partra gatási szerződés vonatkozásában 
a  projekt befejezési  határidejének meghosszabbításához. További részletek a szerződéstervezetben. 20. FAKSZ: Dr. Papp Annamária 
lajstromszáma: 00986, 21.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a további benyújtandó EKR űrlapokat: -Gazdasági szereplő c . űrlap melyet 
az EKR rendszer hoz létre a regisztrált alapadatokból •Felolvasólap •Nyilatkozatösszeállítóban nyíl.    megajánlott szakemberről-  Kbt. 
66. § (6) bek.szerinti nyilatkozat • Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyil. • Nyilatkozat kizáró okokról • Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében   • Nyilatkozat változásbejegyzésről - NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában  • Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap) 22.) AK projekttársaság 
létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé. AT= AT, AK= AK, KT= képviselő testület, KD=közbeszerzési dokumentumok.
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