
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Lenti Zöld Város Kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata 

Postai cím: Zrínyi Miklós utca 4. 

Város/Község: Lenti Postai irányítószám: 8960 Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Molnár Mónika 

Telefon: +36 92553951 

E-mail: monika.molnar@lenti.hu Fax: +36 92553957 

Honlap címe: www.lenti.hu  

 
Ajánlatkérő nevében eljáró: 

Hivatalos név: Bakó Ügyvédi Iroda 

Postai cím: Petőfi u. 12. (Pf. 48.) 

Város/Község: Tamási Postai irányítószám: 7090 Ország: Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Bakó Zoltán Telefon: +36 303652125 

E-mail: bakougyvediiroda@tolna.net Fax: +36 74470699 

 
b) A közbeszerzési eljárás fajtája: Lenti Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, (a továbbiakban 
Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján, nemzeti 
értékhatárt meghaladó, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárást indít. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § 
(1) bekezdésének megfelelően az Eljárást megindító felhívás gazdasági szereplők részére történő 
közvetlen megküldését megelőzően elektronikus úton összefoglaló tájékoztatót tett közzé a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján. 
 
Indoka: A közbeszerzés becsült értéke – a Kbt. 17. §-ának figyelembe vételével - nem éri el az uniós 
értékhatárt, és az eljárás nem tartozik a Kbt. 113. § (5) bekezdésében felsoroltak közé. 
 
c) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési 
dokumentumok (a tervezési program, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, nyilatkozat 
minták, és a szerződéstervezet) a jelen felhívás megküldésével egyidejűleg elérhetőek az alábbi 
honlapon: http://www.lenti.hu/index.php?nyelv=hu&aktiv=kozbeszerzesi_eljarasok 
 
Egyebekben ajánlatkérő nevében eljáró a felhívás megküldésével együtt ezeket a dokumentumokat (a 
tervezési program kivételével) megküldi az ajánlattevőknek elektronikus formában is (e-mailben). 
 
d) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
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A közbeszerzés tárgya: Tervezési szerződés - „Lenti Zöld Város Kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-ZA1-
2016-00006 azonosító számú projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 

A közbeszerzés mennyisége: 

A projekt szakmai-műszaki tartalma:  
 
A fejlesztés eredményeként megújul Lenti déli városrészének zöld- és közterületei egyes részeinek, 
valamint a városközponti összeköttetés lehetőségei. A fejlesztésnek köszönhetően, minőségi, 
fenntartható és igényes közterületi zóna és jól használható zöldfelületek alakulnak ki, melyek 
megteremtik sport és aktív kikapcsolódás lehetőségét, segítik a kerékpáros használatot és támogatják 
a település gazdasági fejlődését.  
- növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója  
- városi aktív rekreációs zöldterületek  
- csapadékvíz közvetlen hasznosításának elősegítése  
- önkormányzat vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő vagy tulajdonába kerülő területeken 
kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása  
- önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás 
kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá 
helyezése  
- a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, kialakítása;  
- meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek megújítása  
 
A pályázati felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: 
A kezdeményezett betartja a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 
jogszabályokat. A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési helyszín azonosítható módon szerepel a 
település 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján elkészített vagy felülvizsgált Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájában (ITS). (ITS 43.)  
 
Műszaki-szakmai eredmények: A fejlesztés során megújításra kerül terület összes: 3,6 ha terület 
Megújításra kerülő új közcélú zöldfelületek: 2 ha Kialakításra kerülő aktív sport és játszótér területek: 
0,35 ha Megújított kettős fasorral kialakított út hossza/kerékpárút: 0,63 km ellátott felületek: 1,2 ha. 
Kialakításra kerülő vízáteresztő stabilizált burkolat: 630 m2. Megújításra kerülő minőségi burkolattal 
Újonnan kialakítandó zöldfelületek: 0,4 ha. 
 
A Tervező főbb feladatai: 
 
Tervező feladatát képezi a létesítmény megépítéséhez szükséges minden szakági munkarész 
elkészítése. 
 
Tervező feladatát a 191/2009.(IX.15) Korm. rendeletben, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben, a 2015. 
évi CXLIII. törvényben foglaltaknak, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a 275/2013. 
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(VII.16.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles ellátni. A tervek meg kell feleljenek a 
vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak. 
 
Az engedélyezési szintű terveket és az ez alapján készített előzetes költségvetést támogatóval 
egyeztetni szükséges. Az engedélyezési terv véglegesítése, valamint engedélyezésre történő 
benyújtása - a felhívásnak megfelelően – Támogató és az Önkormányzat döntésének kézhez vétele 
után, az abban foglaltak figyelembe vételével történhet. 
 
A Tervező az engedélyezési, valamint a kivitelezési tervdokumentációt, továbbá a tervezési 
művezetés időszakában elkészített terveket 8 papír alapú és 4 digitális példányban (CD-n) köteles 
benyújtani. A Tervezőnek a kiviteli tervdokumentáció részét képező munkanemenkénti tervezői 
árazatlan költségvetés digitális példányát Excel formátumú dokumentumban kell elkészíteni, olyan 
módon, hogy a dokumentumnak csak az árajánlat része legyen szerkeszthető. 
 
A Tervező az engedélyezési tervdokumentáció mellékletét képező tervezői költségbecslést, valamint a 
kiviteli tervdokumentáció részét képező munkanemenkénti tervezői árazott költségbecslést három 
papír alapú és három digitális példányban, CD-n köteles benyújtani. 
 
A közbeszerzési eljárás mennyisége (nómenklatúra):  
 
Fő tárgy: 71320000-7 
További tárgyak: 71322000-1; 71240000-2; 71245000-7; 71220000-6; 71221000-3; 71222000-0;  
 
e) a szerződés meghatározása: Tervezési szerződés - „Lenti Zöld Város Kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-
ZA1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 
 
f) a teljesítés határideje: Az alábbi ütemezés szerint azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 

Projektelem megnevezése 
A megvalósuláshoz 

szükséges tervdokumentáció 
megnevezése 

A megvalósuláshoz szükséges 
tervdokumentáció teljesítési 

határideje 
1. Meglévő parkoló és fedett közösségi 
találkozási pont 

engedélyes és kiviteli tervek 2018. május 28 

2. Táncsics Mihály utca átalakítása engedélyes és kiviteli tervek 2018. május 28. 
3. Kortárs közpark – egykori temető kiviteli tervek 2018. április 2. 
4. Sportpályák, játszótér kiviteli tervek 2018. április 2. 
5. Komfortpont kialakítása a 
sportpályák és a játszótér területén 

engedélyes és kiviteli tervek 2018. április 2. 

6. Termálvíz csatorna rendezése a 
vasúti átjáró és sportpálya előterének 
kialakítása 

engedélyes és kiviteli tervek 2018. május 28. 

7. Táncsics sétány és fürdő melletti kiviteli tervek 2018. május 28. 
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sétány összekötése 
8. Bánffy Miklós utca zöldítése engedélyes és kiviteli tervek 2018. május 28. 
 
g) a teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe 
NUTS-kód HU 223 
 
h) a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 
 
Késedelmi kötbér: Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződésben rögzített rész- és 
véghatáridő tekintetében a késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe 
esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a nettó ajánlati ár, azaz a szerződés szerinti és általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-ának megfelelő forintösszeg/nap mértékű 
késedelmi kötbér vállalását írja elő. Az Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét maximum 20 naptári 
nap késedelemig érvényesíti. A 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén – a késedelemből eredő 
és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Ajánlatkérői igényeket nem érintve – az 
Ajánlatkérő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a naptári 20 napot 
meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti. 
 
Meghiúsulási kötbér: A szerződés az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerülő olyan 
okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős, az Ajánlatkérőt a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően 
a nettó szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékben meghiúsulási kötbér 
illeti meg. 

- az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja  
- a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból 
lehetetlenül el  
- 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő él a rendkívüli felmondás jogával.  

 
Teljesítési biztosíték: A Tervező a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának 
megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A felek rögzítik, hogy 
ekként a teljesítési biztosíték bármely szerződésszegésből (hibás teljesítés, nemteljesítés vagy 
késedelem) eredő bármely megrendelői igény fedezetéül szolgál, s a Megrendelő által igénybe vett 
biztosítéki összeg a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény helyébe lép, jogvita esetén annak 
legalább lezárásig a Megrendelőt illeti. A teljesítési biztosíték - a Tervező választása szerint - a Kbt. 
134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosítható, amelyet legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátása a szerződés hatálybalépésének feltétele. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidő 
utolsó napját követő 30. napig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell 
állnia.  
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Az ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint, a biztosíték határidőre 
történő rendelkezésre bocsátásáról. 
 
Jótállás és szavatosság: A Tervező a saját teljesítésére a teljesítés Megrendelő általi átvételének 
időpontjában kezdődő, és a Tervek alapján és azok szerint megvalósított Létesítmény végleges 
használatba vételének időpontjától számított 24 (huszonnégy) hónapig terjedő időszakra a Ptk. 6:171. 
§-ában foglaltak szerinti jótállás vállalására köteles.  
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (jótállási biztosíték): A Tervező, 
választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéknyújtási formában a Tervezői 
Díj 3%-ának (három százalékának) megfelelő összegű jótállási biztosítékot köteles nyújtani a jótállási 
kötelezettségei biztosítékaként. Az ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 134. § (5) bekezdés 
szerint, a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
i) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 
 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés ellenértékét a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-
00006 azonosító számú pályázat keretében elnyert támogatásból, illetve (szükség esetén) saját 
forrásából (önerő) finanszírozza. A támogatás intenzitása 100,000000%.  
 
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.  
 
A számlák kiegyenlítésére a Kbt. 135. §-ával összhangban, a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a 
jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással.  
 
Az ajánlattevőként szerződő fél két részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő 
ütemezés szerint:  
1. részszámla: az első részhatáridőre (2018. április 2. napjára) elkészítendő dokumentumok és tervekre 
vonatkozó teljesítésigazolás kiadását követően, az ezek ellenértékeként, a 3.1.1. pontban megjelölt 
összegben.  
2. részszámla: a tervezési véghatáridőre (2018. május 28. napjára) elkészítendő dokumentumok és 
tervekre vonatkozó teljesítésigazolás kiadását követően, az ezek ellenértékeként, a 3.1.1. pontban 
megjelölt összegben. 
Végszámla: A Tervező a tervezői művezetésért járó ellenérték kiállítására a kivitelezési munkák 
sikeres műszaki átadás-átvételét követően jogosult. 
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
 
A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének 
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként 
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szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés (készre jelentés) kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.  
 
Irányadó jogszabályok:  
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;  
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; 
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 
 
j) az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, részajánlattétel lehetősége: 
 
Az Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet, az Ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlattétel lehetőségét, az alábbi indokok miatt: 
 
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok 
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem 
egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz 
kapcsolódnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött 
több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el, valamint a 
tervezés során kialakításra kerülő egységes arculati kialakítás és összképi megjelenés nem lenne 
biztosított az ajánlatkérő számára. 
 
A beszerzés tárgyának jellege (tervezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a 
versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és uniós támogatásból 
megvalósuló volta, a költséghatékonyság szempontja miatt nem indokolt a közbeszerzés részekre 
történő ajánlattétellel biztosítása. A tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, 
egymásra épülnek, továbbá a tervezés munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban 
megoldható. 
 
Egyes részek sikertelen vagy eredménytelen tervezése jelentősen veszélyeztetné a projekt 
megvalósításának ütemezését. A közbeszerzési eljárás alapját képező beruházás egy projektnek 
minősül, amelyet azonos minőségben, határidőre, egybefüggően kell megvalósítani ahhoz, hogy a 
projektben vállaltak teljesüljenek és elszámolhatóvá váljanak. Erre tekintettel aránytalanul nagy 
kockázatot jelentene – a gyakorlati szempontból is megkérdőjelezhető a tervezési feladat részekre 
bontása. A minőségi követelmények, az eltérő tervezési ütemezés, esetlegesen eredménytelen eljárás 
valamennyi rész tekintetében mind-mind olyan tényezők, amelyek kockázatot jelenthetnek a projekt 
Támogatás Szerződésben lévő befejezési határidőre történő teljesítésére.  
 
k) az ajánlatok bírálati szempontja:  
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Az ajánlatok elbírálása a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányul a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alábbi szempontjai alapján: 

Értékelési részszempontok Súlyszám Adható pontszám 
alsó és felső határa 

Ár szempont 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 5 1-100 
Minőségi 
szempont 

2. A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány tapasztalata 

5 1-100 

Minőségi 
szempont 

2.1. alszempont: az M2/ (A) pontban előírt 
tervező szakember tervezési szakterületen 
szerzett szakmai tapasztalata sport- és/vagy, 
szabadidős és/vagy rekreációs 
létesítményekhez és/vagy zöld területek 
rekultivációjához kapcsolódó tervezésében - 
legalább 1 db és legfeljebb 5 db szakmai 
tapasztalat (projekt vagy munka)  

2 1-100 

Minőségi 
szempont 

2.2. alszempont: az M2/ (B) pontban előírt 
tervező szakember tervezési szakterületen 
szerzett szakmai tapasztalata sport- és/vagy, 
szabadidős és/vagy rekreációs 
létesítményekhez és/vagy zöld területek 
rekultivációjához kapcsolódó tervezésében- 
legalább 1 db és legfeljebb 5 db szakmai 
tapasztalat (projekt vagy munka)  

2 1-100 

Minőségi 
szempont 

2.3. alszempont: az M2/ (C) pontban előírt 
tervező szakember tervezési szakterületen 
szerzett szakmai tapasztalata sport- és/vagy, 
szabadidős és/vagy rekreációs 
létesítményekhez és/vagy zöld területek 
rekultivációjához kapcsolódó tervezésében- 
legalább 1 db és legfeljebb 5 db szakmai 
tapasztalat (projekt vagy munka) 

1 1-100 

 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-
100-ig. 
 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 
pontszámot: 
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Az ajánlati ár 1. részszempont akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek 
minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül 
meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (fordított arányosítás).  

 
 
ahol: 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket 
képviselő ajánlatban meghatározott érték 
A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték 
 
Az ily módon meghatározott pontszám a vonatkozó súlyszámmal felszorzásra kerül. (Ajánlatkérő két 
tizedes jegy pontosságig számol.) 
 
Az Ajánlattevőknek a felolvasólapon egyösszegű ajánlati árat kell megadniuk a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott minta szerint. 
 
Az Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban megadott „Ajánlati ár bontása” elnevezésű 
dokumentumban megbontva is meg kell adniuk ajánlati árukat.  
 
Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem 
jogosult az ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a 
szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. 
 
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét alulprognosztizálja, az 
ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a 
teljesítési kötelezettség alól.  
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és 
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt 
jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
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egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az 
ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az 
alábbi képlet szerint: 
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – 
Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték: 1 db 
projekt vagy munka, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték: 5 db projekt vagy munka. Az 1 db-nál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot 
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész számok ajánlhatók. 
 
A megajánlás igazolására csatolni kell a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai 
önéletrajzát, melyből a szakmai tapasztalata egyértelműen megállapítható, valamint a rendelkezésre 
állási nyilatkozatát.  
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen értékelési részszempont vonatkozásában 
az ajánlatkérő az alábbi fogalmat, az alábbi tartalommal használja: 
 
Szakmai tapasztalat: megvalósult sport- és/vagy, szabadidős és/vagy rekreációs létesítményekhez 
és/vagy zöld területek rekultivációjához kapcsolódó projekt vagy munka (tervezés) darabszáma, ahol 
a bemutatott szakember a tervezői feladatokat az előírt jogosultsággal (vagy ezen jogosultság 

megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel) látta el.  
 
Az ajánlatkérő az értékelés során azt vizsgálja, és az értékelés során azt veszi figyelembe, hogy a jelen 
értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakember összesen hány darab megvalósult projekt 
vagy munka vonatkozásában végzett az előírtaknak megfelelő jogosultsággal (vagy ezen jogosultság 

megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel) tervezői feladato(ka)t. 
 
A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően 
az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat 
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pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az 
esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy, 
vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 
 
A kizáró okok felsorolása:  
 
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és 
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok 
az eljárás során következnek be. 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 
értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontját, az alábbiak szerint. 
 
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) 
vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 
 
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja ntja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
 
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.  
 
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.  
 
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
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tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre 
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok 
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 
 
Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásában 
szükséges az ajánlattevőnek megtennie és a nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás megküldését 
megelőző keltezésűek.  
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás 
lehetőségére. 
 
m) az alkalmassági követelmények 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában 
először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel! (lásd 

nyilatkozat minták) 
 
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az 
ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani. 
 
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül 
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást 
lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely 
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az 
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt 
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására 
nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
 

Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság  

 

Az ajánlatkérő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt nem kíván előírni! 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 
M1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 
72 hónapban teljesített, legalább 2 db, a közbeszerzés tárgyára (tervezés) vonatkozó referenciával, 
amelyből  
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- legalább az egyik referencia komplex tervezési feladatot (az építészeti tervfejezet mellett tartalmazott 
térépítészeti és/vagy tájépítészeti és/vagy kertépítészeti tervfejezetet is) tartalmazott és sor került az 
engedélyezési vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére. 
- legalább az egyik referencia sport- és/vagy, szabadidős és/vagy rekreációs létesítményekhez és/vagy 
zöld területek rekultivációjához kapcsolódó tervezési feladatokat tartalmazott. 
 
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható. 
 
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia 
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.  
 
A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. 
 
M2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel 
 
(A) a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően 
legalább 1 fő, É jogosultsággal rendelkező, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy 
azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, vagy ezzel egyenértékű besoroláshoz szükséges 
végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal. 
 
(B) a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően 
legalább 1 fő, K jogosultsággal rendelkező, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy 
azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, vagy ezzel egyenértékű besoroláshoz szükséges 
végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal. 
 
(C) a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően 
legalább 1 fő, VZ jogosultsággal rendelkező, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy 
azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, vagy ezzel egyenértékű besoroláshoz szükséges 
végzettséggel, képzettséggel és szakmai gyakorlattal. 
 
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. 
 
SZ1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a tervezői 
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) 
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel 
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban 
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 
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A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki 
munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés 
megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy 
mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek 
 
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia 
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.  
 
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakra. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes 
ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. 
 
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, 
az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az 
ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 
Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolás). 
 
A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a műszaki, ill. szakmai alkalmasságát 
az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: 
 
M1/ A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját 
megelőző 72 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél 
által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat: 
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és 
elérhetősége (telefonszáma vagy e-mail címe), 
b) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap megbontásban),  
c) a szolgáltatás tárgya és mennyisége olyan részletezettséggel, amelyből egyértelműen 
megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés). 
 
A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. 
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A közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 23. §-ában 
meghatározottak alapján kell benyújtani.  
 
M2/ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, 
vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  
 
A tervezők vonatkozásában fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes 
jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám), vagy a 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai 
végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, a szakember önéletrajzát és a szakember 
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró 
körülmény nem áll fenn.  
 
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia 
kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság 
minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.  
 
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a 
jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával 
igazolható.  
 
A szakember vonatkozásában csatolni kell az előírt végzettséget igazoló dokumentumot, a szakember 
önéletrajzát és a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a 
személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn. 
 
SZ1/ Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara honlapján 
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek) ellenőrzi, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő 
szerepel-e a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész 
Kamara) névjegyzékében.  
 
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) 
bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek 
nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői 
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) 
névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés 
szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, 
jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.  
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Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott 
szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti 
tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt 
kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés). 
 
Az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, 
melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. 
 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra az 
Ajánlattevő részéről, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar 
nyelvű fordítását is. Az Ajánlatkérő ez esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 
 

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65.§ (7)-(9) 
bekezdésben foglaltaknak alkalmazása mellett. 

 
Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 69. § (12) bekezdésében meghatározott minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által 
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti pontokban foglalt egyéb 
igazolási módok helyett. 
 

n) az ajánlattételi határidő: 2018. február 15. 11:00 óra  
 
o) az ajánlat benyújtásának címe: Bakó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Petőfi u. 12., Postai cím: 7090 
Tamási, Pf. 48.) 
 
p) az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak magyar nyelven tehető, magyar nyelven kívül más nyelven nem 
benyújtható az ajánlat, azonban az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 
 

q) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 
 
Az ajánlat(ok) felbontásának helye: Bakó Ügyvédi Iroda (7090 Tamási, Petőfi u. 12.) 
 

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2018. február 15. 11:00 óra 
 
Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 
68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés 
szerinti személyek lehetnek jelen. 
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r) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig 
áll fenn. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az 
ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától van kötve. 
 

s) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adat: „Lenti Zöld Város Kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 
azonosító számú projekt 
 

t) az összegezés megküldése és a szerződéskötés tervezett időpontja 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően írásbeli összegezést készít, amely 
tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól és azt 
minden ajánlattevő részére telefaxon vagy elektronikus úton megküldi a döntést követő három 
munkanapon belül. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap, 
10.00 óra, amennyiben ez nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon 10.00 órakor. 
(Helyszín: Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) 
 
u) A Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti előzetes tájékoztató közzétételének a napja: 2018. január 24. 
 
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. február 05. 
 
v) Egyéb információk 
 
1./ Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívás o) pontjában megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig egy papír alapú 
eredeti példányban. Az ajánlatokat egy elektronikus formátumú példányban (CD/DVD/Pendrive) is 
be kell nyújtania Ajánlattevőknek. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 
sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli.  

2./ Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni, ahol az egyes csatolt dokumentumok oldalszámait fel 
kell tüntetni. Az ajánlat bejegyzést, adatot tartalmazó oldalait folyamatos oldalszámozással kell 
ellátni. 

3./ Ajánlattevő köteles a Kbt. 67. §-a alapján ajánlatában a kizáró okok fenn nem állásáról, az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről - a Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel - 
nyilatkozatot benyújtani. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a 
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részletes adatokat megadnia (lásd kizáró okoknál előírtak). A 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, amely szerint az 
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények szerinti objektív kritériumok tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

4./ A csomagoláson jól olvashatóan kérjük feltüntetni: „Az eljárás tárgyát” és az „ajánlattételi 
határidő előtt nem bontható fel!” feliratot 

5./ Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi 
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

6./ Árfolyamok: Az ajánlattétel során bármely devizában megadott érték forintra történő 
átszámításánál- ide értve különösen a megajánlott árakat - az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napját megelőző napon érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.  

7./ Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 
szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 

- a közös ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe), 
- a közbeszerzési eljárás tárgya,  
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös 
ajánlattevőként részt kívánnak venni, 
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), 
aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők 
nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását 
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás, 
- a közös ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend, 
- a közös ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása 
a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 
kerülnek. 

8./ Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. 
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 
köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 
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9./ Az ajánlathoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat 
esetleges olvashatatlansága az ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az igazolás érvénytelenségét 
jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. 

10./ Amennyiben az ajánlattételi felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául 
szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot szükséges csatolni (különösen: bankgarancia vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az 
ajánlatban. 

11./ Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 
költséget, kockázatot ajánlattevő viseli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak). 

12./ Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak 
tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, 
más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.  

13./ Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, 
ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon 
ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba 
csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az 
ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Amennyiben a 
cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a benyújtott változásbejegyzési kérelem 
egyszerű másolati példányát is csatolandó. Egyéni vállalkozó esetében csatolandó a vállalkozói 
igazolvány egyszerű másolata. 

14./ Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 

15./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére 
(ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § 
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

16./ Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk 
ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat; 

17./ A jelen felhívás a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4)-ben és a Közbeszerzési Hatóság által 
meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz P1-P2/, M1-M2/ és SZ1/ pontok 
vonatkozásában. 

18./ Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell 
eljárni. 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Lenti Zöld Város Kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” 

 

 

19./ Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs 
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési 
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 

20./ Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban 
foglaltaknak megfelelően biztosítja. 

21./ Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § és 114. 
§ (6) bekezdése alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. 

Az ajánlattevő a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet, kizárólag az Ajánlatkérő nevében eljárónál, az a) 
pontban meghatározott elérhetőségeken faxon, fokozott biztonságú elektronikus aláírás használata 
esetén e-mail formájában vagy postai levél formájában (Kbt. 41.§).  

A kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdések mellett meg kell jelölni a kapcsolattartó személyét, 
fax számát és e-mail címét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró a válaszokat megküldheti!  

Az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon fel kell tüntetni az 
eljárás rövid megnevezését. A kérdéseket elektronikusan, szerkeszthető formában is meg kell küldeni 
az Ajánlatkérő nevében eljáró részére.  

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül kell megadni. 
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapig beérkezett kérdések 
megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kérdések esetében az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) 
bekezdésére tekintettel dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg, vagy a Kbt. 114.§ (6) alapján 
alkalmazza a Kbt. 52.§ (3) bekezdését és meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt. 

22./ Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind 
közös Ajánlattevők vonatkozásában. 

23./ Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.  

24./ A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást 
kaphat az alábbiak: 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok 
útja 42-44.; Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 266.; tel: 06-92-549-375; fax: 06-92-549-278; E-
mail: munkaugy@zala.gov.hu) 

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefon: 
+36 92/549-190; Telefax: +36 92/318-443; email: titkarsag.zala@nydr.antsz.hu) 
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NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2.; Telefon: +36 (92) 505-
600; Telefax: +36 (92) 505-605; email: zalaavig@nav.gov.hu) 

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.; Tel: (+36-92) 549-
562; e-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu) 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság; Tel.: 06-1/759-1860 

Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (4) bekezdése szerint a Kbt. 
73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.  

Az ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az 
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a 
hivatkozott követelményeknek. 

25./ FAKSZ dr. Bakó Zoltán FAKSZ 00782; Bakó Ügyvédi Iroda; 7090 Tamási, Nyírfa sor 15. II. em. 8. 
a. bakougyvediiroda@tolna.net 

26./ Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-
ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 5 000 
000,-/kár, és 50.000.000,- Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A felelősségbiztosításnak a 
Beruházás keretében a Létesítmény kivitelezésére vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárását követő 60 (hatvan) naptári napig érvényesnek kell lennie. 

27./ Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 
55.§ szerinti átláthatósági nyilatkozata. 

Ellenjegyzem: 
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