
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata 

Postai cím: Zrínyi Miklós utca 4. 

Város: Lenti Postai irányítószám: 8960 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) 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 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) 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. (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. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -  

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/02/05 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 



ismertetése: 2 -  

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: -  

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [] Elnevezés: Tervezési szerződés - „Lenti Zöld Város 
Kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. 
4.em. 3.; adószám: 13960894-2-41) 
Az Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és 
a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő 
megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott 
nyilatkozatok, dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági 
követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. 

Részszempont Megajánlás 
  



1. Nettó ajánlati ár (Ft) 
 

nettó 34.000.000,- Ft 
 

 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány tapasztalata 
 

 

 
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) 
 

4 db 

 
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) 
 

5 db 

 
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) 
 

5 db 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

    
    Az ajánlattevő neve: 

VÁROS-
TEAMPANNON 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
Káva Építő, 

Vállalkozó és 
Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő neve: 
KASIB Mérnöki 

Manager Iroda Kft. 

 Az értékelés A 
részszempontok 

      

 részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 



 1. Nettó ajánlati ár  5 100 500 94,63 473,15 97,17 485,85 
 2. A szerződés 
teljesítésében részt vevő 
személyi állomány 
tapasztalata 

 

      

 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 

2 

75,25 150,5 25,75 51,5 1 2 

 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 

2 

100 200 50,5 101 1 2 

 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 

1 

100 100 50,5 50,5 1 1 

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 

 
950,5 

 
676,15 

 
490,85 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-100 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

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).  

� =
������		

�
���á��
������ − ����� + ���� 

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 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 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 részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének 
megfelelően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az 
összpontszáma a legnagyobb. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 7. 
4.em. 3.; adószám: 13960894-2-41) 
Nettó ajánlati ár: nettó 34.000.000,- Ft 
Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár - érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 



az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: táj- és kertépítészet, zöldfelületek, közmű- és 
közlekedéstervezés 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 

Objekt Tájépítész Kft. (1011 Budapest, Iskola utca 33. 3. em. 3.; adószám: 11369369-2-41)  

LINAKRON Mérnöki Kft. (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utca 10. I. em. 7.; adószám: 
11350206-2-20)2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlattevő ajánlatában:  

Objekt Tájépítész Kft. (1011 Budapest, Iskola utca 33. 3. em. 3.; adószám: 11369369-2-41) – M2/B 

LINAKRON Mérnöki Kft. (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utca 10. I. em. 7.; adószám: 
11350206-2-20) – M2/C 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: - 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/03/01 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/03/10 (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/02/28 (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/02/28 (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 



VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát a 67.§ (1) 
bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az 
ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, így 
az alábbi ajánlattevők által benyújtott ajánlatok vonatkozásában nem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt 
bírálati cselekményekre, ezért az ajánlatok érvényessége nem állapítható meg. 

1./ Káva Építő, Vállalkozó és Szolgáltató Kft. (1162 Budapest, XVI., Diófa u. 61.; adószám: 
10358380-2-42) 

Részszempont Megajánlás 
 
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 
 

 
nettó 35.950.000,- Ft 

 
 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány tapasztalata 
 

 

 
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 db 

 
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) 
 

3 db 

 
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) 
 

3 db 

 
2./ KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (1183 Budapest, Üllői út 455.; adószám: 22799894-2-43) 

Részszempont Megajánlás 



 
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 
 

 
nettó 35.000.000,- Ft 

 
 
2. A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány tapasztalata 
 

 

 
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) 
 

1 db 

 
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) 
 

1 db 

 
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 db 

2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
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