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Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem
Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17

Beszerzés tárgya:
Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a
Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont
generál-kivitelezése. (DEGF-179/2015.).

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.02.11.
Iktatószám: 2242/2015
CPV Kód: 45212200-8
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.02.20.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: Debreceni Egyetem

Postai cím: Egyetem tér 1.

Város/Község: Debrecen

Postai irányítószám: 4032

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Jogi és
Közbeszerzési Főosztály (4028 Debrecen, Kassai út 26., Gazdasági Főigazgatóság fszt. 4. iroda)

Címzett: Hamvasné Homonnai Emese osztályvezető

Telefon: +36 52512700-72173

E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu

Fax: +36 52512700-77275

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL): www.gf.unideb.hu
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További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál-kivitelezése.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont
generál-kivitelezése. (DEGF-179/2015.).

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

DEGF-179/2015.

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1616 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/01/30 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/30 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/02/20 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
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III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.3)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/20 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/02/25 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/20 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/02/25 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.8)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/20 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó
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Dátum: 2015/02/25 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

A következő helyett:

Fő tárgy: 45212200-8

A következő irányadó:

Fő tárgy: 45212200-8
További tárgy(ak): 45111100-9, 45200000-9, 45223500-1, 45223110-0, 45231300-8,
45231400-9, 45233123-7.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A következő helyett:

1., Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett időszakra 
vonatkozóan a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér 
terheli a vállalkozót naptári naponként. Az összes fizetendő késedelmi kötbér összege nem 
haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 25 %-át. 
2., Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 25 %-a. 
3., Jótállási kötelezettségég: időtartama hónapokban minimum 12 hónap, max. 60 hónap (2. 
értékelési részszempont). A jótállási kötelezettség kezdete a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő 1. nap. 
4. Előleg visszafizetési biztosíték: a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés 
szerint az igényelt előleg kifizetésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az előlegszámla 
benyújtásával egyidejűleg az előleg visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló 
hatállyal, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 
10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő 
mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 
feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 
biztosítéknyújtási kötelezettségét teljesítse. 
Az előleg visszafizetési biztosítékként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító 
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen 
tulajdonrésszel 
rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 
rendelkező 
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt 
kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható. A 
biztosítékadási kötelezettség elfogadására vonatkozóan Ajánlattevőnek az ajánlatában kell
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nyilatkoznia. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha az 
Ajánlattevő (Vállalkozó) az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő
írásbeli 
felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette. Tekintettel arra, hogy a számlák
kifizetésére a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint szállítói finanszírozással kerül sor, a
nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a
biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása
értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, 
ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. 
5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték (továbbiakban: teljesítési
biztosíték): 
Az ajánlatkérő a teljesítés időtartamára biztosítékot kér, mely az Ajánlattevő választása
szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) a) pont szerinti formában. A teljesítési biztosíték mértéke:
a nettó és 
tartalékkeret nélküli ajánlati ár 5 %-a. A teljesítési biztosíték érvényességének kezdete: a
szerződéskötés időpontja, vége: az építési munkák átadás-átvételét követő 15. nap. 
6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények
biztosítéka(továbbiakban jóteljesítési biztosíték): Az ajánlatkérő a jótállási kötelezettség
teljesítésére 
jóteljesítési biztosítékot kér, mely az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. §
(6) a) pont szerinti formában. A jóteljesítési biztosíték mértéke: a nettó és tartalékkeret
nélküli ajánlati ár 5 %-a. A jóteljesítési biztosíték érvényességének kezdete: az építési
munkák műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja, vége: a jótállási időszak utolsó
napját követő 30. nap. 
A biztosíték rendelkezésre bocsátása az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. § (6)
bekezdése a) pontjában szereplő módokon történhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt
határidők betartásával. 
A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
kell nyilatkoznia. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza.

A következő irányadó:

1., Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett időszakra 
vonatkozóan a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér 
terheli a vállalkozót naptári naponként. Az összes fizetendő késedelmi kötbér összege nem 
haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 25 %-át. A késedelmi kötbérmaximum elérése esetén 
Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására. 
2., Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 25 %-a. 
3., Jótállási kötelezettségég: időtartama hónapokban minimum 12 hónap, max. 60 hónap (2. 
értékelési részszempont). A jótállási kötelezettség kezdete a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő 1. nap. 
4. Előleg visszafizetési biztosíték: a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés 
szerint az igényelt előleg kifizetésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az előlegszámla 
benyújtásával egyidejűleg az előleg visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló 
hatállyal, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének
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(a nettó vállalkozási díjnak) 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló,
a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettségét teljesítse. Az előleg
visszafizetési biztosítékként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami
kezesség is elfogadható. A biztosítékadási kötelezettség elfogadására vonatkozóan
Ajánlattevőnek az ajánlatában kell nyilatkoznia. Az előleg visszafizetési biztosíték
igénybevételére akkor kerülhet sor, ha az Ajánlattevő (Vállalkozó) az előleg visszafizetésére
vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem
teljesítette. Tekintettel arra, hogy a számlák kifizetésére a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet
szerint szállítói finanszírozással kerül sor, a nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható
összegének (a nettó vállalkozási díj) 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban
az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. 
5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték (továbbiakban: teljesítési
biztosíték): 
Az ajánlatkérő a teljesítés időtartamára biztosítékot kér, mely az Ajánlattevő választása
szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) a) pont szerinti formában. A teljesítési biztosíték mértéke:
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A
teljesítési biztosíték érvényességének kezdete: a szerződés hatályba lépésének időpontja,
vége: a teljesítés időtartamának utolsó napja. 
6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítéka
(továbbiakban jóteljesítési biztosíték): Az ajánlatkérő a jótállási kötelezettség teljesítésére
jóteljesítési biztosítékot kér, mely az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. §
(6) a) pont szerinti formában. A jóteljesítési biztosíték mértéke: a szerződés szerinti,
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A jóteljesítési biztosíték
érvényességének kezdete: az építési munkák műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának
napja, vége: a jótállási időszak utolsó napját követő 30. nap. 
A biztosíték rendelkezésre bocsátása az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. § (6)
bekezdése a) pontjában szereplő módokon történhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt
határidők betartásával. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban kell nyilatkoznia. 
A késedelmi és meghiúsulási kötbér vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Ptk. 6:186. §
alapján Ajánlatkérő azokban az esetekben jogosult ezekre a kötbérekre, ha Ajánlattevő
szerződésszegése olyan okból történik, amelyekért Ajánlattevő felelős. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
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A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

A következő helyett:

1. Előlegfizetés: 
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján Ajánlatkérő a szerződés elszámolható 
összege legfeljebb 30 %-ának megfelelő szállítói előleget biztosít ajánlattevő számára, 
amennyiben ajánlattevő arra igényt tart. Az előleg szabályait a Kbt. 131. § (2) bekezdése 
tartalmazza. Az ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően kell nyilatkoznia az előleg 
igénybevételi szándékáról. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdés szerint a 
szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) az ajánlattevő közvetlenül a 
közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett (azaz az ajánlatkérő) egyidejű 
értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a 
szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. A kedvezményezett köteles a szállító 
által megküldött előleg számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a 
közreműködő Szervezet részére megküldeni. Az irányító hatóság (IH) a szállítói előleg 
kifizetését független, az IH által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az 
előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést 
követően kerülhet sor, a kifizetésre köteles szervezet az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül köteles kifizetni az előleget. 
2. Számlázási feltételek: 
A vállalkozási díj kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § és 13. § szerint hét 
részletben lehetséges: 1 darab előlegszámla (amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart 
igényt), 5 darab részszámla, és 1 db végszámla nyújtható be vállalkozó részéről. A végszámla 
benyújtására 100 %-os készültségnél, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően 
van lehetőség. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra teljes összegében. A 
végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a 
kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A nyertes ajánlattevő az első 
részszámlát legkésőbb az áfa és tartalékkeret nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén nyújthatja be. Az előleg és a részszámlák alapján történő 
kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa és tartalékkeret nélkül számított 
értékének 70 %-ánál. A részszámlák összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással 
elismert szerződés szerinti teljesítés mértéknek megfelelően kell ajánlattevőnek 
meghatároznia úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés 
megvalósult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi részszámla benyújtása és kifizetése a 
műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges. A 
tartalékkeret annak felhasználása esetén a végszámlában kerülhet elszámolásra. 
3. A kifizetés folyamata: 
A vállalkozási díj kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor a Kbt. 130. § 
(2)-(4) bekezdés és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint - 
alvállalkozó bevonása esetén - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a)-i) 
pontjában foglaltak szerint a rész/végszámla ajánlatkérőként szerződő fél általi 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a 
kifizetésre köteles szervezet köteles legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
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napon belül folyósítani a Vállalkozó részére. 
A vállalkozási díj fedezetét a TIOP 1.3.1 számú projekt biztosítja, mely 100 %-ban európai
uniós támogatás. A számlák kifizetésére a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint szállítói
finanszírozással kerül sor. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a
számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA”
szabályai szerint történik. 
A Kbt. 130. § (3) bekezdés szerinti kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá
tartozik. 
Vonatkozó jogszabályok: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet; 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet;
2003. évi XCII. tv. (Art.), 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény).

A következő irányadó:

1. Előlegfizetés: 
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján Ajánlatkérő a szerződés elszámolható 
összege legfeljebb 30 %-ának megfelelő szállítói előleget biztosít ajánlattevő számára, 
amennyiben ajánlattevő arra igényt tart. Az előleg szabályait a Kbt. 131. § (2) bekezdése 
tartalmazza. Az ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően kell nyilatkoznia az előleg 
igénybevételi szándékáról. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdés szerint a 
szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) az ajánlattevő közvetlenül a 
támogatótól igényelheti a kedvezményezett (azaz az ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. 
A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel 
kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg igénylést a kedvezményezett 
részéről elfogadottnak kell tekinteni. A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött 
előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a támogató részére 
megküldeni. Az irányító hatóság (IH) a szállítói előleg kifizetését független, az IH által 
megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az előlegszámla benyújtására 
(amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötést követően kerülhet sor, a 
kifizetésre köteles szervezet az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles 
kifizetni az előleget. 
2. Számlázási feltételek: 
A vállalkozási díj kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § és 13. § szerint hét 
részletben lehetséges: 1 darab előlegszámla (amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart 
igényt), 5 darab részszámla, és 1 db végszámla nyújtható be vállalkozó részéről. A végszámla 
benyújtására 100 %-os készültségnél, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően 
van lehetőség. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra teljes összegében. A 
végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a 
kivitelező által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A nyertes ajánlattevő az első 
részszámlát legkésőbb az áfa és tartalékkeret nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén nyújthatja be. Az előleg és a részszámlák alapján történő 
kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa és tartalékkeret nélkül számított 
értékének 70 %-ánál. A részszámlák összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással 
elismert szerződés szerinti teljesítés mértéknek megfelelően kell ajánlattevőnek 
meghatároznia úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés 
megvalósult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi részszámla benyújtása és kifizetése a 
műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések igazolása után lehetséges.
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3. Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet kíván kikötni, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §
alapján. A tartalékkeret annak felhasználása esetén a végszámlában kerülhet elszámolásra. 
4. A kifizetés folyamata: 
A vállalkozási díj kifizetésére, az ajánlattételre, az elszámolásra és a szerződéskötés
pénznemére is magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. A Kbt. 130. § (2)-(4) bekezdés
és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint - alvállalkozó bevonása
esetén - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a)-i) pontjában foglaltak szerint az
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik a
nettó vállalkozói díj kifizetése. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a kifizetésre köteles
szervezet köteles legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
folyósítani a Vállalkozó részére. 
A vállalkozási díj fedezetét a TIOP 1.3.1-14/1 számú projekt biztosítja, mely 100 %-ban
európai uniós támogatás. A számlák kifizetésére a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint
szállítói finanszírozással kerül sor. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza. 
A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a
számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA”
szabályai szerint történik. 
A Kbt. 130. § (3) bekezdés szerinti kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá
tartozik. 
Vonatkozó jogszabályok: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet; 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet;
2003. évi XCII. tv. (Art.), 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény).

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.4) Egyéb különleges feltételek

A következő helyett:

A különleges feltételek meghatározása:
A kivitelezés NATURA 2000 védettségű területen történik, ezért a nyertes kivitelezőnek
tekintettel kell lennie a NATURA 2000 területen a természetvédelmi és környezetvédelmi
szabályok fokozott
betartására.

A következő irányadó:

A különleges feltételek meghatározása: 
1., A kivitelezés NATURA 2000 védettségű területen történik, ezért a nyertes kivitelezőnek 
tekintettel kell lennie a NATURA 2000 területen a természetvédelmi és környezetvédelmi 
szabályok fokozott betartására. 
2., A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén mindegyik tagnak) rendelkeznie kell a 
szerződéskötés időpontjában érvényes, ISO 14001 környezetirányítási rendszer 
tanúsítvánnyal vagy azzal a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti 
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb 
bizonyítékaival. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
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nem tudja bemutatnia ezen feltétel teljesítését Ajánlatkérőnek, akkor az a szerződéskötéstől
való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján, és ebben az esetben ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést. Ennek vállalásáról az ajánlatban az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 
3., A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén mindegyik tagnak) rendelkeznie kell
akkreditált tanúsító szervezet által igazolt, a szerződéskötés időpontjában érvényes, OHSAS
18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer
tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, tartalmilag a
fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő a munkahelyi egészségvédelmi és
biztonságirányítás érdekében tett intézkedésekkel. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára nem tudja bemutatnia ezen feltétel teljesítését
Ajánlatkérőnek, akkor az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4)
alapján, és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet
szerződést. Ennek vállalásáról az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 
4., A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén mindegyik tagnak) rendelkeznie kell
akkreditált tanúsító szervezet által igazolt, a szerződéskötés időpontjában érvényes, ISO 9001
minőségirányítási rendszer (vagy azzal egyenértékű) követelményeknek megfelelő
működésére vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedésekkel. Amennyiben
a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára nem tudja bemutatnia ezen
feltétel teljesítését Ajánlatkérőnek, akkor az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a
Kbt. 124. § (4) alapján, és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köthet szerződést. Ennek vállalásáról az ajánlatban az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 
P1) az ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző 
három lezárt üzleti év bármelyikében az üzemi (üzleti) eredménye negatív. 
P2) az ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában) megelőző három lezárt üzleti 
év bármelyikében a saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett tőke. 
P3) az ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző 
utolsó lezárt üzleti évben összesen: 
P3.1) az elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban) nem éri 
el a nettó 1.300 millió HUF értéket. 
P3.2) ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési 
tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban) 
nem éri el a nettó 1.300 
millió HUF értéket. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
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illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek
értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük csak
egy felel meg. Egyenként kell megfelelnie az alábbiaknak: P1) és P2) alkalmassági feltétel.

A következő irányadó:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P1) az ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző
három üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív.
P2) az ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző
utolsó lezárt üzleti évben összesen:
P2.1) az elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban) nem éri
el a nettó 1.300 millió HUF értéket.
P2.2) ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési
tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban)
nem éri el a nettó 990 millió HUF értéket.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság
körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük csak egy felel meg.
A fentiek közül azon pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek, melyek közül - közös
ajánlattétel esetén - elegendő, ha az egyik tag felel meg: a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (1) b) pontja szerint a P1) alkalmassági feltétel.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A következő helyett:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
A P1) és P2) alkalmassági minimumkövetelményeket az ajánlattevő a 310/2011. 
(XII.23.)Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 14. § (1) b) pontja szerint, a felhívás feladását 
(felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző három lezárt üzleti évi, saját vagy 
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával igazolja (ha a 
gazdasági szereplő letelepedése 
szerinti ország joga előírja a közzétételét). 
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megtalálhatóak, a 
beszámolók csatolása nem szükséges, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. 
A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése értelmében amennyiben az 
ajánlattevő vagy jogelődje a beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt 
teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működési ideje 
alatti, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó -
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általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, mely esetben az 
árbevétel legalább legyen nettó 400 millió HUF. 
A P3) alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a Kr. 14. § (1) c) pontja szerint a 
felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző utolsó lezárt üzleti 
évben elért 
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ugyanezen időszakban a 
közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységéből) származó - általános 
forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával igazolja, attól függően, 
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 
az adatok rendelkezésre állnak. 
A Kr. 14. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a Kr. 14. § (1) b) és c) pontja szerinti irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló 
illetve az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Ebben az esetben az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás 
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló illetve 
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
A Kr. 14. § (4a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 
kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum 
helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az Ajánlatkérő a Kr. 14. § (1) bekezdésben 
meghatározott 
dokumentumok benyújtása helyett. 
A Kr. 14. § (5) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 18. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban 
és 20. §-ban 
foglaltakra is -, 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 köteles az ajánlatkérő elfogadni a Kr. 14. 
§ (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők 
bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A Kbt. 55. § (5) 
bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási 
módokkal 
azonos módon köteles igazolni a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételnek történő 
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megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. § (6)
bekezdése 
alapján az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) c) pontjában meghatározott módon támaszkodhat az 
alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására.

A következő irányadó:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
A P1) alkalmassági minimumkövetelményeket az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 14. § (1) b) pontja szerint, a felhívás feladását (felhívás 
V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző három üzleti évi, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával igazolja (ha a gazdasági szereplő 
letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét). 
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megtalálhatóak, a 
beszámolók csatolása nem szükséges, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. 
A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése értelmében amennyiben az 
ajánlattevő vagy jogelődje a beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt 
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a 
működési ideje alatti, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni, mely 
esetben az árbevétel legalább legyen nettó 400 millió HUF. 
A P1) alkalmassági feltételre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásra 
támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (6) c) pontja alapján kerülhet sor. 
A P2) alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a Kr. 14. § (1) c) pontja szerint a 
felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző utolsó lezárt üzleti 
évben elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ugyanezen 
időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységéből) származó 
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával 
igazolja, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
A P2) alkalmassági feltételre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásra 
támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (6) c) pontja alapján kerülhet sor. 
 
A Kr. 14. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a Kr. 14. § (1) b) és c) pontja szerinti irattal 
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló 
illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ebben az esetben az érintett ajánlattevő kiegészítő 
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, 
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
A Kr. 14. § (4a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
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kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az Ajánlatkérő a Kr. 14. § (1) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
A Kr. 14. § (5) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 18. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban
és 20. §-ban foglaltakra is -, 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 köteles az ajánlatkérő
elfogadni a Kr. 14. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A Kbt.
55. § (5) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni a pénzügyi és gazdasági alkalmassági
feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt. A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) c) pontjában
meghatározott módon támaszkodhat az alkalmasság igazolása során más szervezet
kapacitására.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
A Kbt. 55. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 
M1) nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 év során befejezett, 
magasépítési kivitelezési munkára vonatkozó referenciával, melynek teljesítése 
szerződésszerűen 
történt, és az alábbi paramétereknek egyidejűleg megfelel: 
- legalább nettó 900 millió HUF értékű szerződés alapján megvalósított, vagy önmagában 
legalább 3.000 m2 hasznos alapterületet elérő vagy meghaladó, valamint 
- közhasználatú funkciójú épület építésére vagy felújítására, rekonstrukciójára, átalakítására 
vagy bővítési munkáira vonatkozott, és 
- amely beruházás „Megvalósítás Átlagos Intenzitása” mérőszáma eléri vagy meghaladja a 
nettó 125 millió Ft/hó értéket. A mérőszám kiszámításának módja: 
Megvalósítás Átlagos Intenzitása (Ft/hó) = teljes nettó megvalósítási költség (Ft) / munkák 
kivitelezési időtartama (hó); ahol a megvalósítási költség a szerződés szerinti nettó vállalási 
ár és a kivitelezés időtartama a szerződéskötéstől a sikeres műszaki átadás-átvételig eltelt 
időszak a kerekítés szabályai szerint egész hónapban kifejezve.
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A befejezett és szerződésszerűen teljesített referencia munka alatt ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző 5 év 
során műszaki 
átadás-átvétellel lezárult, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített 
referencia munkát érti. 
A közhasználatú funkciójú épület esetén az 1997. évi LXXVIII. (építési) törvény 2. § 8)-10) 
pontok fogalom meghatározásai az irányadóak. 
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével kapcsolatban 
megjegyzi, hogy a referencia követelmény a szerződés teljesítésének egészére vonatkozik. 
M2) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a felhívás feladásának dátumát megelőző két 
év egyikében sem érte el az 50 főt, a vezető tisztségviselők létszáma pedig az 1 főt. 
M3) nem mutat be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembert: 
M3.1.) 1 fő projektvezető szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 
szerinti FMV-ÉP/A kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É 
kategóriájú, vagy 
azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkezik; vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési 
minimum követelménnyel és 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (266/2013. (VII.11.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 1. rész 2. sor MV-É részszakterületű felelős műszaki 
vezető), 
M3.2.) 1 fő szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FMV-ÉP/G 
kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú, vagy azzal 
egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkezik; vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges, képesítési minimum 
követelménnyel és 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet 1. 
sz. melléklet IV. 2. rész 3. sor MV-ÉG részszakterületű szakági felelős műszaki vezető), 
M3.3.) 1 fő szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FMV-ÉP/ÉV 
kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú, vagy azzal 
egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkezik; vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges, képesítési minimum 
követelménnyel és 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet 1. 
sz. melléklet IV. 2. rész 5. sor MV-ÉV részszakterületű szakági felelős műszaki vezető), 
M3.4.) 1 fő szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FMV-ÉP/A 
kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú, vagy azzal 
egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felsőfokú építészmérnöki végzettséggel és 
3 éves műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező szakember. (266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet IV. 1. rész 2. sor MV-É részszakterületű szakági felelős műszaki 
vezető) 
M3.5.) 1 fő szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FMV-Közl. 
ép.”A” kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú, vagy 
azzal 
egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkezik; vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges, képesítési minimum 
követelménnyel és 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm.
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rendelet 1. sz. melléklet IV. 3. rész 2. sor MV-KÉ részszakterületű szakági felelős műszaki
vezető). 
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. 
A jogosultsághoz kötött szakemberek esetében a szakmai gyakorlati idő megállapításakor az
időben párhuzamos, ugyanazon jogosultságokhoz kötött gyakorlati idők csak egyszer
számítanak 
bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Ajánlatkérő a gyakorlati időt, a szakmai gyakorlat és a felsőfokú végzettség meglétét az
önéletrajz alapján ellenőrzi. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az
alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek. Így ajánlatkérő kiemelten felhívja az
ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a
minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír. Az
előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a kamarai honlapokon ellenőrzi. Amennyiben a
kamarai honlapok nem tartalmazzák az előírt jogosultság meglétét, az ajánlathoz csatolni
kell a jogosultságot igazoló okirat másolatát. 
M4) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes ISO 14001
környezetirányítási rendszer tanúsítványával vagy azzal a Kr. 17. § (3) bekezdése szerinti
egyenértékű tanúsítvánnyal, 
vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A következő irányadó:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
A Kbt. 55. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 
M1) nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 év során befejezett, 
magasépítési kivitelezési munkára (új épület építésére vagy épület felújításra, 
rekonstrukcióra, átalakításra vagy bővítésre) vonatkozó maximum kettő referenciával, 
melynek teljesítése szerződésszerűen történt, és az alábbi paramétereknek megfelel: 
M1.1) egy darab, önmagában legalább nettó 900 millió HUF értékű szerződés alapján 
megvalósított, vagy önmagában legalább 3.000 m2 hasznos alapterületet elérő vagy 
meghaladó magasépítési beruházás, 
valamint 
M1.2) egy darab, olyan magasépítési beruházás, amely beruházás „Megvalósítás Átlagos 
Intenzitása” mérőszáma eléri vagy meghaladja a nettó 100 millió Ft/hó értéket. A mérőszám 
kiszámításának módja: 
Megvalósítás Átlagos Intenzitása (Ft/hó) = teljes nettó megvalósítási költség (Ft) / munkák 
kivitelezési időtartama (hó); ahol a megvalósítási költség a szerződés szerinti nettó vállalási 
ár és a kivitelezés időtartama a szerződéskötéstől a sikeres műszaki átadás-átvételig eltelt 
időszak a kerekítés szabályai szerint egész hónapban kifejezve. 
Ajánlattevő jogosult ugyanazt a referenciát bemutatni az M1.1) és M1.2). pontok tekintetében, 
amennyiben az a megadott valamennyi feltételnek megfelel. 
A befejezett és szerződésszerűen teljesített referencia munka alatt ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző 5 év 
során műszaki átadás-átvétellel lezárult, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően 
teljesített referencia munkát érti. 
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével kapcsolatban
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megjegyzi, hogy a referencia követelmény a szerződés teljesítésének egészére vonatkozik. 
M2) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2012. és 2013. évek egyikében sem érte el 
a 15 főt, a vezető tisztségviselők létszáma pedig a 2012. és 2013. években az 1 főt. 
M3) nem mutat be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembert: 
M3.1.) 1 fő projektvezető szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 
szerinti FMV-ÉP/A kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É 
kategóriájú, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki 
vezetői jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
képesítési követelménnyel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (266/2013. (VII.11.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 1. rész 2. sor MV-É részszakterületű felelős műszaki 
vezető). 
 
M3.2.) 1 fő szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FMV-ÉP/G 
kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú, vagy azzal 
egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, képesítési követelménnyel és 
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 
2. rész 3. sor MV-ÉG részszakterületű szakági felelős műszaki vezető). 
M3.3.) 1 fő szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FMV-ÉP/ÉV 
kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú, vagy azzal 
egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, képesítési követelménnyel és 
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 
2. rész 5. sor MV-ÉV részszakterületű szakági felelős műszaki vezető). 
M3.4.) 1 fő szakember, aki érvényes, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FMV-ÉP/A 
kategóriájú, vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú, vagy azzal 
egyenértékű érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel és 
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 
1. rész 2. sor MV-É részszakterületű szakági felelős műszaki vezető). 
Amennyiben az M3.1)-M3.4) alkalmassági feltétel teljesítésére az Ajánlattevő által megjelölt 
szakember még nem rendelkezik a fenti jogosultsággal, akkor elegendő ajánlattevőnek 
nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik az 
érintett szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, 
hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 
124. § (4) alapján, és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel 
köthet szerződést. 
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. 
A jogosultsághoz kötött szakemberek esetében a szakmai gyakorlati idő megállapításakor az 
időben párhuzamos, ugyanazon jogosultságokhoz kötött gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Ajánlatkérő a gyakorlati időt, a szakmai gyakorlat és a felsőfokú végzettség meglétét az 
önéletrajz alapján ellenőrzi. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek. Így ajánlatkérő kiemelten felhívja az 
ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a 
minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír. Az
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előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a kamarai honlapokon ellenőrzi. Amennyiben a
kamarai honlapok nem tartalmazzák az előírt jogosultság meglétét, az ajánlathoz csatolni
kell a jogosultságot igazoló okirat másolatát. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A következő helyett:

Az M1) alkalmassági feltétel minimumkövetelmény igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
Rendelet 
(továbbiakban Kr.) 15. § (2) a) pontja alapján ajánlattevő csatoljon az ajánlattételi felhívás 
feladását 
megelőző 5 év során befejezett, a Kr. 16. § (5) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél 
által 
adott és aláírt referenciaigazolást. A referencia munkát a Kr. 16. § (3) bekezdésében előírt 
módon 
kell igazolni. A referenciaigazolásban meg kell adni legalább az alábbiakat: 
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve és címe; 
b) a teljesítés kezdetének és befejezésének (műszaki átadás-átvétel lezárásnak) ideje (év, hó, 
nap részletezettséggel); 
c) a referencia tárgya és adatai (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek 
megfelelően részletezett tartalommal); 
d) az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban) és a saját teljesítés nettó értéke (HUF-ban); 
e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e; 
f) referenciát adó kontaktszemély neve, elérhetősége; 
g) Megvalósítás Átlagos Intenzitása (Ft/hó). 
A referenciaigazolásnak olyan részletesnek kell lenni, hogy azokból az alkalmasság 
minimum követelményeinek teljesülése megállapítható legyen. 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés alapján, ha a nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki 
az egyes ajánlattevők 
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik a 
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze 
tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 
felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés 
aránya elérte a 15 %-ot. 
Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia 
igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor 
ajánlatkérő az egyes 
ajánlattevőkre eső saját teljesítés nettó értékét (HUF-ban) veszi figyelembe az alkalmasság 
megítélése során.
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Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) 
bekezdés 
figyelembe vételével kell igazolnia az M1.) alkalmassági feltételnek való megfelelést 
projekttársaság korábbi teljesítése esetén egyaránt. 
Az M2) alkalmassági feltétel teljesítésére a Kr. 15. § (2) d) pontja alapján ajánlattevő csatolja 
a felhívás feladásának dátumát megelőző két évre vonatkozó, éves átlagos statisztikai 
állományi 
létszámáról és vezető tisztségviselő létszámáról szóló kimutatását. 
Az M3) alkalmassági feltétel teljesítésére a Kr. 15. § (2) bek. e) pontja alapján ajánlattevő 
nyilatkozzon azon szakemberekről, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A nyilatkozat 
tartalmazza a 
szakember nevét, végzettségét, és annak a pozíciónak a megjelölését, amelyre ajánlattevő a 
szakembert megajánlja. (M3.1.), M3.2), M3.3.), M3.4.), M3.5.) 
Az M3.) alkalmassági feltétel teljesítéséhez ajánlattevő csatolja továbbá: 
a) a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza: 
- a szakember nevét, címét, végzettségét; 
- a felelős műszaki vezetői jogosultság megnevezését,a jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartás 
számát és internetes elérhetőségét (amennyiben internetes elérhetőséggel rendelkezik); 
- a szakmai gyakorlat ismertetését: a projekt megnevezését, a projektben az adott szakember 
által ellátott feladatot, a tevékenység kezdő és befejező idejét „mettől (év, hónap) meddig (év, 
hónap)” időtartam megjelöléssel; 
- munkahely megjelölését; 
- annak a foglalkoztatónak a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel 
során munkaviszonyban vagy az ajánlattétel során foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
b) a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén 
rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és 
nincs más olyan 
kötelezettsége a teljesítés időszakára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való 
munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 
Ajánlatkérő a foglalkoztató alatt az ajánlattétel során munkaviszonyban vagy az ajánlattétel 
során foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló szakembert érti. 
c) Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló 
kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai 
gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett 
elektronikus nyilvántartás ellenőrzésével is. 
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a 
nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. 
Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy nyertesség esetén a szerződéskötés 
időpontjáig gondoskodik az érintett szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről. 
Nyilatkozni kell arról is, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti a Kbt. 124. § 
(4) alapján, és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet 
szerződést. 
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Az M4) alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez ajánlattevő a Kr. 15. § (2) f) pontja
alapján köteles igazolni, melynek keretében az ajánlathoz csatolni kell az ISO 14001
környezetirányítási 
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványt, vagy be kell mutatni az ezzel egyenértékű
környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékait. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A Kbt.
55. § (5)bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az M1)-M4) alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az
ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) a) és b) pontjában meghatározott módon támaszkodhat az
alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására. A 306/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55.
§ (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához ajánlattevő
felhasználja, a szerződés teljesítése során a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre
vonatkozóan az 
ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. 
A Kr. 17. § (1a) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében
meghatározott 
dokumentumok benyújtása helyett. 
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban
és 20. §-ban 
foglaltakra is -, 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 köteles az ajánlatkérő elfogadni a Kr. 15.
§ (2) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A következő irányadó:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az M1) alkalmassági feltétel minimumkövetelmény igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
Rendelet (továbbiakban Kr.) 15. § (2) a) pontja alapján ajánlattevő csatoljon az ajánlattételi 
felhívás feladását megelőző 5 év során befejezett, a Kr. 16. § (5) bekezdése szerint a 
szerződést kötő másik fél által adott és aláírt referenciaigazolást. A referencia munkát a Kr. 
16. § (3) bekezdésében előírt módon kell igazolni. A referenciaigazolásban meg kell adni 
legalább az alábbiakat:
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a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve és címe; 
b) a teljesítés kezdetének és befejezésének (műszaki átadás-átvétel lezárásnak) ideje (év, hó, 
nap részletezettséggel); 
c) a referencia tárgya és adatai (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek 
megfelelően részletezett tartalommal); 
d) az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF-ban) és a saját teljesítés nettó értéke (HUF-ban); 
e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e; 
f) referenciát adó kontaktszemély neve, elérhetősége; 
g) Megvalósítás Átlagos Intenzitása (Ft/hó). 
A referenciaigazolásnak olyan részletesnek kell lenni, hogy azokból az alkalmasság 
minimum követelményeinek teljesülése megállapítható legyen. 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés alapján, ha a nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki 
az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 
igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési 
beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös 
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó 
ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. Amennyiben a közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható az 
egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor ajánlatkérő az egyes 
ajánlattevőkre eső saját teljesítés nettó értékét (HUF-ban) veszi figyelembe az alkalmasság 
megítélése során. 
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) 
bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az M1.) alkalmassági feltételnek való 
megfelelést projekttársaság korábbi teljesítése esetén egyaránt. 
Az M1) alkalmassági feltételre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásra 
támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (6) b) pontja alapján kerülhet sor. 
Az M2) alkalmassági feltétel teljesítésére a Kr. 15. § (2) d) pontja alapján ajánlattevő csatolja 
a 2012. és 2013. évekre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető 
tisztségviselők létszámáról szóló kimutatását. 
Az M2) alkalmassági feltételre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásra 
támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (6) a) pontja alapján kerülhet sor. 
Az M3) alkalmassági feltétel teljesítésére a Kr. 15. § (2) bek. e) pontja alapján ajánlattevő 
nyilatkozzon azon szakemberekről, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. A nyilatkozat 
tartalmazza a szakember nevét, végzettségét, és annak a pozíciónak a megjelölését, amelyre 
ajánlattevő a szakembert megajánlja (M3.1.), M3.2), M3.3.), M3.4.). 
Az M3.) alkalmassági feltétel teljesítéséhez ajánlattevő csatolja továbbá: 
a) a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza: 
- a szakember nevét, címét, végzettségét; 
- a felelős műszaki vezetői jogosultság megnevezését, a jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartás számát és internetes elérhetőségét (amennyiben internetes elérhetőséggel 
rendelkezik); 
- a szakmai gyakorlat ismertetését: a projekt megnevezését, a projektben az adott szakember 
által ellátott feladatot, a tevékenység kezdő és befejező idejét „mettől (év, hónap) meddig (év,



22

hónap)” időtartam megjelöléssel; 
- munkahely megjelölését; 
- annak a foglalkoztatónak a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel 
során munkaviszonyban vagy az ajánlattétel során foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
b) a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén 
rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és 
nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakára vonatkozóan, amely a szerződés 
teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 
Ajánlatkérő a foglalkoztató alatt az ajánlattétel során munkaviszonyban vagy az ajánlattétel 
során foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló szakembert érti. 
c) Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló 
kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai 
gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett 
elektronikus nyilvántartás ellenőrzésével is. 
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a 
nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. 
Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy nyertesség esetén a szerződéskötés 
időpontjáig gondoskodik az érintett szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről. 
Nyilatkozni kell arról is, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján, és ebben az esetben ajánlatkérő a második 
legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést. 
Az M3) alkalmassági feltételre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásra 
támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (6) a) pontja alapján kerülhet sor. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A Kbt. 
55. § (5) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az M1)-M4) alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. 
§ (6) bekezdése alapján az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) a) és b) pontjában meghatározott 
módon támaszkodhat az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására. 
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 
korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság 
igazolásához ajánlattevő felhasználja, a szerződés teljesítése során a 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár 
megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések 
bemutatása igazolta. 
A Kr. 17. § (1a) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 
kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum 
helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
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A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban
és 20. §-ban foglaltakra is -, 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 köteles az ajánlatkérő
elfogadni a Kr. 15. § (2) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A következő helyett:

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: igen.
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Speciális infrastruktúra fejlesztés és
eszközbeszerzés a felsőoktatásban” című, TIOP 1.3.1-14 kódszámú pályázati felhívása.

A következő irányadó:

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: igen.
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Speciális infrastruktúra fejlesztés és
eszközbeszerzés a felsőoktatásban” című, TIOP 1.3.1-14/1 kódszámú pályázati felhívása.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk:

A következő helyett:

Ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag elektronikusan bocsátja rendelkezésre. A 
dokumentációt tartalmazó CD átvehető személyesen a I.1. pontban megjelölt címen hétfőtől 
csütörtökig 9.00-15.00 óra, pénteken 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta 
napján 9.00-11.00 óra között, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint igényelhető a I.1. 
pontban meghatározott címre küldött levélben, faxon az 52/512-700/77275 számon vagy 
e-mailen a dokaedit@fin.unideb.hu elérhetőségen, hétfőtől csütörtökön 9.00-15.00 óra, 
pénteken 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9.00-11.00 óra között. 
A dokumentáció igénylésekor meg kell adni a következő adatokat: dokumentációt igénylő 
neve, címe, telefon- és faxszáma valamint e-mail címe. A dokumentációt - a Kbt. 49. § (6) 
bekezdése alapján - ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
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megnevezett alvállalkozónak kell kiváltania (a dokumentációt kiváltónak tehát az eljárás
során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie).
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

A következő irányadó:

Ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag elektronikusan (az Ajánlatkérő által e-mailen
megküldött felhasználónév és jelszó segítségével az internetről letölthető módon, vagy
CD-én) bocsátja rendelkezésre. A dokumentációt tartalmazó CD átvehető személyesen a I.1.
pontban megjelölt címen hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra, pénteken 9.00-12.00 óra között,
az ajánlattételi határidő lejárta napján 9.00-11.00 óra között, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdése
szerint igényelhető a I.1. pontban meghatározott címre küldött levélben, faxon az
52/512-700/77275 számon vagy e-mailen a dokaedit@fin.unideb.hu elérhetőségen, hétfőtől
csütörtökön 9.00-15.00 óra, pénteken 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta
napján 9.00-11.00 óra között. A dokumentáció igénylésekor meg kell adni a következő
adatokat: dokumentációt igénylő neve, címe, telefon- és faxszáma valamint e-mail címe. A
dokumentációt - a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján - ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell kiváltania (a
dokumentációt kiváltónak tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban
megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie). A dokumentáció másra nem ruházható át és
nem tehető közzé.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.3.4)

A következő helyett:

A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak: igen.
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1), P2), P3), M1), M2) M3) M4) alkalmassági feltétel.

A következő irányadó:

A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak: igen.
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1), P2), M1), M2) M3) alkalmassági feltétel.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
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A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:

A következő helyett:

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati 
biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 20.000.000,- forint, azaz húszmillió forint. 
Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59. § (1) - (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre 
bocsátani az alábbiak szerint: 
- az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári napig kell az 
ajánlatkérő rendelkezésére állnia; 
- a Kbt. 25. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer a 
rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttség bármely közös ajánlattevő részéről történő 
megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg - az ajánlati biztosíték - ajánlattevő 
választása szerint - bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy bank vagy biztosító által 
vállalt banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást is tartalmazó kötelezvénnyel, vagy az előírt összeg ajánlatkérő 
bankszámlájára történő átutalásával teljesíthető; 
- a bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, 
hogy a biztosíték alapján kedvezményezett (azaz ajánlatkérő) első írásbeli felhívására - 
anélkül, hogy kedvezményezettnek a kérést igazolnia vagy indokolnia kellene -, a felhívás 
kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, ha 
kedvezményezett kijelenti, hogy 
- az ajánlati kötöttség időtartamán belül az ajánlat visszavonásra került, vagy 
- a szerződéskötés az ajánlattevői érdekkörben felmerült okból hiúsult meg. 
A fentiekben megadott feltételek megfelelően irányadóak az átutalással nyújtott ajánlati 
biztosíték tekintetében is. 
A bankgarancia nyilatkozatnak, vagy készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak 
kell lennie, és az a fentieken túl egyéb érdemi feltételt/ korlátozást nem tartalmazhat. 
A bankgarancia nyilatkozatnak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell ajánlatkérő - mint 
kedvezményezett - nevét, címét, ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, 
valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) 
aláírását. 
Abban az esetben, ha ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával vagy biztosítási 
szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az 
eredeti bankgarancia nyilatkozatot, illetve az eredeti kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. 
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg átutalásával nyújtja, 
a biztosíték összegét a Debreceni Egyetemnél vezetett 10034002-00282871 számú 
számlájára kell átutalni úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napjáig a biztosíték 
összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. Ajánlatkérő az utalás tényét ellenőrzi és 
csak az ajánlattételi határidő lejártának napjáig megtörtént jóváírás esetén tekinti az ajánlati 
biztosíték nyújtását határidőben teljesítettnek. Átutalás esetén a Közlemény rovatban jelen 
eljárás számát és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték
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átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt nyilatkozatát, vagy a
bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt igazolást kell csatolnia. A
nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: átutalt összeg,
az átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az
átutalás időpontja. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell
állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen! 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

A következő irányadó:

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati 
biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 20.000.000,- forint, azaz húszmillió forint. 
Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59. § (1) - (2), (4) - (7) bekezdései alapján kéri rendelkezésre 
bocsátani az alábbiak szerint: 
- az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári napig kell az 
ajánlatkérő rendelkezésére állnia; 
- a Kbt. 25. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer a 
rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttség bármely közös ajánlattevő részéről történő 
megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg - az ajánlati biztosíték - ajánlattevő 
választása szerint - bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy bank vagy biztosító által 
vállalt banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást is tartalmazó kötelezvénnyel, vagy az előírt összeg ajánlatkérő 
bankszámlájára történő átutalásával teljesíthető; 
- a bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, 
hogy a biztosíték alapján kedvezményezett (azaz ajánlatkérő) első írásbeli felhívására - 
anélkül, hogy kedvezményezettnek a kérést igazolnia vagy indokolnia kellene -, a felhívás 
kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, ha 
kedvezményezett kijelenti, hogy 
- az ajánlati kötöttség időtartamán belül az ajánlat visszavonásra került, vagy 
- a szerződéskötés az ajánlattevői érdekkörben felmerült okból hiúsult meg. 
A fentiekben megadott feltételek megfelelően irányadóak az átutalással nyújtott ajánlati 
biztosíték tekintetében is. 
A bankgarancia nyilatkozatnak, vagy készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak 
kell lennie, és az a fentieken túl egyéb érdemi feltételt/ korlátozást nem tartalmazhat. 
A bankgarancia nyilatkozatnak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell ajánlatkérő - mint 
kedvezményezett - nevét, címét, ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, 
valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) 
aláírását. 
Abban az esetben, ha ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával vagy biztosítási 
szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az 
eredeti bankgarancia nyilatkozatot, illetve az eredeti kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. 
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg átutalásával nyújtja,
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a biztosíték összegét a Debreceni Egyetemnél vezetett 10034002-00282871 számú
számlájára kell átutalni úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napjáig a biztosíték
összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. Ajánlatkérő az utalás tényét ellenőrzi és
csak az ajánlattételi határidő lejártának napjáig megtörtént jóváírás esetén tekinti az ajánlati
biztosíték nyújtását határidőben teljesítettnek. Átutalás esetén a Közlemény rovatban jelen
eljárás számát és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték
átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt nyilatkozatát, vagy a
bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt igazolást kell csatolnia. A
nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: átutalt összeg,
az átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az
átutalás időpontja. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell
állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen! 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.4) Egyéb információk:

A következő helyett:

1) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az 
irányadók. Az ajánlatokat 1 példányban papíralapon + elektronikusan 1 db CD-n vagy DVD-n 
kell benyújtani. 
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve a nevesített alvállalkozók és 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult 
képviselőinek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén a 
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban. Alvállalkozók 
esetén csak abban az esetben kell 
az ajánlathoz csatolni aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, ha az alvállalkozó az 
ajánlatban nyilatkozatot tesz. 
3) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles 
becsatolni. A fordítás helyessége Ajánlattevő felelőssége. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást 
vizsgálja. 
4) Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9 
-15 óra között, péntek 9 -13 óra között adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9-11 
óra 
között. 
5) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat, illetve azok értékét külföldi 
pénznemben történő megadás esetén forintra számolja át (referenciák esetén a teljesítés 
napján, árbevétel 
esetén az üzleti év fordulónapján érvényes) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett
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hivatalos devizaárfolyam alapján. 
6) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40. § (1) a)-b) pont szerinti információkat. 
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés vonatkozásában. 
8) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentáció mellékletében 
szerepelnek. A nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges 
tartalmúak. 
9) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. A Kbt. 67. § (5) bek. 
szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, 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. 
10) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattételre a Kbt. 25. 
§-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A Kbt. 25. § (7) bekezdése értelmében a közös 
ajánlatot 
benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem 
következhet be. 
11) A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elegendő 
egyszerű másolatban benyújtani, kivéve a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 
melyet eredeti 
példányban kell benyújtani. 
12) A Kbt. 54. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az 
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, 
valamit a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg kell 
felelnie. Az Ajánlatkérési 
Dokumentáció fogja tartalmazni azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és 
elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 
13) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az 
eljárás nyertesének visszalépése esetén - amennyiben a közbeszerzési eljárásban második 
legkedvezőbb 
ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel köti meg a szerződést. 
14) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ában valamint 28. § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltakra. 
15) A Műszaki Dokumentációban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek - az 
esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve - csak a szállítandó és beépítendő eszközök, 
termékek jellegének, minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak, és minden 
esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő. Ajánlatkérő a 
megnevezett termékekkel egyenértékű, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek 
megfelelő teljesítést elfogad. Az 
egyenértékűséget az ajánlatevőnek az ajánlatban kell műszaki leírással vagy minőségi 
tanúsítvánnyal igazolnia, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése szerint. 
16) A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § rendelkezése szerint építési beruházás 
esetében az Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen 
közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munkákra. A felelősségbiztosításnak minimum
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400 millió forint/káresemény és legalább 800 millió Ft/kárév kárértékre kell vonatkoznia, és 
a teljesítés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie. Az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő 
nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. 
17) Ajánlattevőnek az egyösszegű ajánlati átalányár legalapozottságának alátámasztására 
szakmai ajánlatot kell benyújtania, melynek részei: a beárazott tételes költségvetések, 
fenntarthatósági terv és a helyszíni organizációs terv (az építés, kivitelezés idején térbeli és 
időbeli organizációs ütemterv, mely rendelkezik az erőforrások felhasználásáról is), 
melyekre vonatkozó 
előírásokat a dokumentáció tartalmazza. 
18) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) 
nem rendelkezik akkreditált tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő 
lejártakor érvényes, OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonságirányítási rendszer tanúsítványával, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy 
azzal egyenértékű, tartalmilag a fenti szabvány előírásainak mindenben megfelelő a 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítás érdekében tett intézkedésekkel. Ennek 
igazolására ajánlattevő csatolja az OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelmi 
és biztonságirányítási rendszer tanúsítványát vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti 
rendszerben akkreditált tanúsító intézménytől származó 
tanúsítványát, vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer 
bevezetésének bizonyítékait. 
19) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) 
nem rendelkezik akkreditált tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő 
lejártakor érvényes, ISO 9001 minőségirányítási rendszer (vagy azzal egyenértékű) 
követelményeknek megfelelő működésére vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű 
intézkedésekkel. Ennek igazolására ajánlattevő csatolja a minőségbiztosítási irányítási 
rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításának 
másolatát, vagy az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait. 
20) A szerződés teljesítése során az OHSAS 18001 (MSZ 28001) és az ISO 9001 
minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványra figyelemmel kell eljárni. 
21) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ajánlattételi 
felhívás megküldésnek időpontjában hatályos Kbt. előírásai és a kapcsolódó jogszabályok 
előírásai szerint kell eljárni. 
22) Ajánlatkérő 2015. február 6-án (péntek) 10.00 órakor helyszíni bejárást tart, melyre az 
ajánlattevőket ezúton meghívja. Találkozás: Debrecen, Egyetem tér 1., Matematika épület 
mögötti 
parkoló, 22246/1 hrsz-ú terület. 
23) Amennyiben az ajánlatadással kapcsolatban Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás kérést 
tart szükségesnek, úgy azt az 1. pontban meghatározott Címzett részére juttathatják el. 
Ajánlattevő 
esetleges kérdéseit kizárólag írásban teheti fel, melyre Ajánlatkérő a kérdés beérkezését 
követően ésszerű határidőn belül válaszol. 
24) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40. § (3) - (4) bekezdése alapján 
feltételes közbeszerzést folytat le. Amennyiben az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényét 
nem 
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fogadják vagy, vagy az igényeltnél kisebb összegben fogadják el, azt olyan körülménynek kell
tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné
válása 
okaként hivatkozhat (76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés), valamint az ajánlatkérő
jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő
megkötését a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépést felfüggesztő
feltételként is kikötni. 
25) A Kbt. 2. § - ra tekintettel a nyertes ajánlattevő köteles: 
- papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatni; 
- törekedni az elektronikus kommunikációra; 
- nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást
alkalmazni, környezetbarát szerkesztési elveket követni; 
- az utazásokat a minimumra csökkenteni, és elektronikusan kommunikálni a
projekttagokkal. 
26) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással
kapcsolatos határidőre és megadott helyszínre történő teljesítés az Ajánlattevőt terheli. Az
eljárás eredményétől 
függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 
27) A II.3. értelmezése: Ajánlatkérő a teljesítés időtartamát a szerződéskötéstől számított 7
hónapban határozza meg, oly módon, hogy legkésőbb 2015. október 31-ig Ajánlattevőnek be
kell 
fejeznie a kivitelezési munkákat sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával. 
28) Ajánlattevő köteles ajánlatában becsatolni fenntarthatósági tervet, melynek részletes
tartalmi követelményeit az alábbiak alapján a dokumentáció tartalmazza: 
a) A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok
felsorolása, ezen belül: 
- a kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére. 
- a kivitelezési helyszínen kívül tett intézkedések a közvetett környezetterhelés
csökkentésére. 
b) A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú szállítási
feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében. 
Ajánlatkérő a fenntarthatósági tervet nem értékeli, a fenntarthatósági terv a szakmai ajánlat
részét 
képezi, így az a Kbt. 67. § szerint nem hiánypótolható, nem módosítható, nem egészíthető ki.

A következő irányadó:

1) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az 
irányadók. Az ajánlatokat 1 példányban papíralapon + elektronikusan 1 db CD-n vagy DVD-n 
kell benyújtani. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus példányok között eltérés van, 
úgy a papír alapon benyújtott ajánlatot tekinti Ajánlatkérő mérvadónak. Ajánlatkérő továbbá 
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 60. § (1) és a Kbt. 61. § (1) - (3) bekezdéseire. 
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve a nevesített alvállalkozók és 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult 
képviselőinek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén a 
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban. Alvállalkozók



31

esetén csak abban az esetben kell az ajánlathoz csatolni aláírási címpéldányt vagy 
aláírás-mintát, ha az alvállalkozó az ajánlatban nyilatkozatot tesz. 
3) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles 
becsatolni. A fordítás helyessége Ajánlattevő felelőssége. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást 
vizsgálja. 
4) Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9 
-15 óra között, péntek 9 -13 óra között adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9-11 
óra között. 
5) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat, illetve azok értékét külföldi 
pénznemben történő megadás esetén forintra számolja át (referenciák esetén a teljesítés 
napján, beszámolók esetén az üzleti év utolsó napján, egyéb esetben a felhívás feladásának 
napján érvényes) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam 
alapján. 
6) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40. § (1) a)-b) pont szerinti információkat. 
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés vonatkozásában. 
8) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentáció mellékletében 
szerepelnek. A nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges 
tartalmúak. 
9) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. A Kbt. 67. § (5) bek. 
szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, 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. 
10) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattételre a Kbt. 25. 
§ -ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A Kbt. 25. § (7) bekezdése értelmében a közös 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 
11) A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elegendő 
egyszerű másolatban benyújtani, kivéve a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 
melyet eredeti példányban kell benyújtani. 
12) A Kbt. 54. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az 
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamit a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg 
kell felelnie. Az Ajánlatkérési Dokumentáció fogja tartalmazni azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 
kaphat. 
13) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az 
eljárás nyertesének visszalépése esetén - amennyiben a közbeszerzési eljárásban második 
legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben - a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. 
14) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ában valamint 28. § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltakra. 
15) A Műszaki Dokumentációban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek - az 
esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve - csak a szállítandó és beépítendő eszközök, 
termékek jellegének, minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak, és minden
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esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés azokhoz hozzáértendő. Ajánlatkérő a 
megnevezett termékekkel egyenértékű, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek 
megfelelő teljesítést elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlatevőnek az ajánlatban kell 
műszaki leírással vagy minőségi tanúsítvánnyal igazolnia, a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 26. § (6) bekezdése szerint. 
16) A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § rendelkezése szerint építési beruházás 
esetében az Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen 
közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munkákra. A felelősségbiztosításnak minimum 
400 millió forint/káresemény és legalább 800 millió Ft/kárév kárértékre kell vonatkoznia, és 
a teljesítés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie. Az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő 
nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. 
17) Ajánlattevőnek az egyösszegű ajánlati átalányár megalapozottságának alátámasztására 
szakmai ajánlatot kell benyújtania, melynek részei: a beárazott tételes költségvetések, 
fenntarthatósági terv és a helyszíni organizációs terv (az építés, kivitelezés idején térbeli és 
időbeli organizációs ütemterv, mely rendelkezik az erőforrások felhasználásáról is), 
melyekre vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmét, hogy szakmai ajánlaton a Kbt. 67. § (7) b) pontja szerint a beszerzés 
tárgyára és szerződéses feltételeire adott tartalmi ajánlatát érti, így azok az eljárás során 
nem módosíthatóak és nem hiánypótoltathatóak, kivéve a Kbt. 67. § (8) bekezdése szerinti 
esetet. 
18) A szerződés teljesítése során az OHSAS 18001 (MSZ 28001) és az ISO 9001 
minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványra figyelemmel kell eljárni. 
19.) A felhívásban megadott határidők a közép-európai (CET) idő szerint értendők. 
20) Ajánlatkérő 2015. február 6-án (péntek) 10.00 órakor helyszíni bejárást tart, melyre az 
ajánlattevőket ezúton meghívja. Találkozás: Debrecen, Egyetem tér 1., Matematika épület 
mögötti parkoló, 22246/1 hrsz-ú terület. 
21) Amennyiben az ajánlatadással kapcsolatban Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás kérést 
tart szükségesnek, úgy azt az 1. pontban meghatározott Címzett részére juttathatják el. 
Ajánlattevő esetleges kérdéseit kizárólag írásban teheti fel, melyre Ajánlatkérő a kérdés 
beérkezését követően ésszerű határidőn belül válaszol. 
22) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40. § (3) - (4) bekezdése alapján 
feltételes közbeszerzést folytat le. Amennyiben az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényét 
nem fogadják vagy, vagy az igényeltnél kisebb összegben fogadják el, azt olyan körülménynek 
kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné 
válása okaként hivatkozhat (76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés), valamint az 
ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben 
történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba 
lépést felfüggesztő feltételként is kikötni. 
23) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az uniós fenntarthatósági szempontokra 
tekintettel a szerződés teljesítése során a szerződő feleknek törekedniük kell az alábbiakra: 
- papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben 
nyomtatnak; 
- törekedni az elektronikus kommunikációra; 
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- nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást
alkalmazni, környezetbarát szerkesztési elveket követnek; 
- az utazásokat a minimumra csökkentik, és elektronikusan kommunikálnak a
projekttagokkal. 
Ajánlatkérő nem kívánja szankcionálni a fenti alapelvek teljesítésének be nem tartását. 
24) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § szerint ajánlattevőnek csatolnia kell a
cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelmét.
Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor ajánlattevőnek erről is
nyilatkoznia kell. 
25) A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a felhívás III.2.2. és III.2.3. pontban előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő a Kbt. 55. §
(6) a), b) és c) pontjában meghatározott módon támaszkodhat az alkalmasság igazolása
során más szervezet kapacitására. 
26) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással
kapcsolatos határidőre és megadott helyszínre történő teljesítés az Ajánlattevőt terheli. Az
eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel
költségeivel kapcsolatban. 
27) A II.3. értelmezése: Ajánlatkérő a teljesítés időtartamát a szerződéskötéstől számított 7
hónapban határozza meg, oly módon, hogy legkésőbb 2015. október 31-ig Ajánlattevőnek be
kell fejeznie a kivitelezési munkákat sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával. 
28) Ajánlattevő köteles ajánlatában becsatolni fenntarthatósági tervet, melynek részletes
tartalmi követelményeit az alábbiak alapján a dokumentáció tartalmazza: 
a) A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok
felsorolása, ezen belül: 
- a kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére. 
- a kivitelezési helyszínen kívül tett intézkedések a közvetett környezetterhelés
csökkentésére. 
b) A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú szállítási
feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében. 
Ajánlatkérő a fenntarthatósági tervet nem értékeli, a fenntarthatósági terv a szakmai ajánlat
részét képezi, így az a Kbt. 67. § szerint nem hiánypótolható, nem módosítható, nem
egészíthető ki. 
29) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ajánlattételi
felhívás megküldésnek időpontjában hatályos Kbt. előírásai és a kapcsolódó jogszabályok
előírásai szerint kell eljárni.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
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IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

II.: Részletes ajánlati feltételek
III.: Iratjegyzék
IV.: Vállalkozási szerződés tervezete
V.: Iratminták
VI.: Műszaki dokumentáció

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

Ajánlatkérő a módosításokkal egybeszerkesztett ajánlati dokumentáció szöveges részét minden
érdeklődő gazdasági szereplőnek e-mailen megküldi, a módosított műszaki dokumentációt pedig
internetről letölthető formában elérhetővé teszi.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2015/02/25 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/02/06 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:
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E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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