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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96610-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Többfunkciós épületek kivitelezése
2022/S 037-096610

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Tamás
E-mail: szabo.tamas@posta.hu 
Telefon:  +36 307722309
Fax:  +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu/

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000071172022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000071172022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Épített mobil indítópontok kialakítása II.
Hivatkozási szám: EKR000071172022

II.1.2) Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
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Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. telephelyein épített mobil tároló és töltőpontok kialakítása

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
1.régió
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:
a Magyar Posta Zrt. telephelyei

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. telephelyein épített mobil tároló és töltőpontok kialakítása a 
műszaki leírásban foglaltak szerinti.
54 helyszínen 56 darab (összesen 648 m2 alapterületű) mobil épület telepítése a Magyar Posta Zrt. 
telephelyein a műszaki leírásokban foglaltak szerinti.
Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 95%-ára vállal lehívási kötelezettséget, 
a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t 
kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő 12 hónap alatt 360 naptári napot ért.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
2. régió
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:
a Magyar Posta Zrt. telephelyei

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. telephelyein épített mobil tároló és töltőpontok kialakítása a 
műszaki leírásban foglaltak szerinti.
50 helyszínen 50 darab (558 m2 alapterületű) mobil épület telepítése a Magyar Posta Zrt. telephelyein a 
műszaki leírásokban foglaltak szerinti.
Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 95%-ára vállal lehívási kötelezettséget, 
a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t 
kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3.régió
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:
a Magyar Posta Zrt. telephelyei

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. telephelyein épített mobil tároló és töltőpontok kialakítása a 
műszaki leírásban foglaltak szerinti.
51 helyszínen 51 darab (összesen 532 m2 alapterületű) mobil épület telepítése a Magyar Posta Zrt. 
telephelyein a műszaki leírásokban foglaltak szerinti.
Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 95%-ára vállal lehívási kötelezettséget, 
a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t 
kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
4.régió
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:
a Magyar Posta Zrt. telephelyei

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. telephelyein épített mobil tároló és töltőpontok kialakítása a 
műszaki leírásban foglaltak szerinti.
60 helyszínen 62 darab (összesen 702 m2 alapterületű) mobil épület telepítése a Magyar Posta Zrt. 
telephelyein a műszaki leírásokban foglaltak szerinti.
Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 95%-ára vállal lehívási kötelezettséget, 
a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t 
kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő 12 hónap alatt 360 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. 
a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.
(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-
(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. 
a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 
62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési 
eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró 
okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek. rendelkezéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplő nem szerepel az 
Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, 
hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2. § (5) 
bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű 
nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása 
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kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. 
alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
NY.1) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő 
ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország 
nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást vagy 
nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. 
alapján, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek.-eire is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69.§ (11) bek. is irányadóak. Felhívjuk a figyelmet továbbá a 
Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1) Az alkalmasságot a Kr. 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 22.§-a (3) bek. szerint igazolásnak 
tartalmaznia kell legalább:
- szerződést kötő másik fél neve, címe;
- teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);
- műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részre 
vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek 
való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ref.-át a Kr. 22.§ (3), (5) bek. szerint kell igazolni.
M.2.) A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek 
bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta 
kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember 
munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott 
szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben 
előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos 
szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának 
feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és 
adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági 
nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban 
ellenőrzi, ebben az esetben a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni (amennyiben kamarai jogosultságra 
vonatkozó alkalmassági követelmény előírásra került). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus 
nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes 
kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés 
elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló 
dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége 
esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig 

22/02/2022 S37
https://ted.europa.eu/TED

7 / 11



HL/S S37
22/02/2022
96610-2022-HU

8 / 11

rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének 
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
M.3) A Kr. 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet cégszerű nyilatkozata és kimutatás az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai 
állományi létszám és a vezető tisztségviselők létszámáról.
M.4) A Kr. 21. § (2) bek. c) pontja alapján AT nyújtsa be az ISO9001 tárgyú, független szervezet által kiállított 
(vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítványt, vagy 
(amennyiben a gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt 
az előírt határidőn belül megszerezni) a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű 
intézkedéseknek a leírását, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási 
intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., 
és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi rész tekintetében:
M.1.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben 
nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az 1. részben minimum 5 db, a 2. 
részben minimum 5 db, 3.részben minimum 5 db, 4. részben minimum 5 db magasépítés tárgyú referenciával.
M.1.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben 
nem rendelkezik az 1. részben összesen legalább 300 m2, a 2. részben összesen legalább 300 m2, 3.részben: 
összesen legalább 300 m2, 4.részben: összesen legalább 300 m2 szerződésszerűen teljesített fémszerkezetű 
felépítmény építése/vagy átépítése tárgyú referenciával.
Egy referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 
5 év) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 
1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 
2. rész 5. sor „Építési szakterület” „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját 
megelőző utolsó három év átlagában legalább 10 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.
M.4) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik ISO9001 tárgyú független szervezet által kiállított (vagy az Európai 
Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) acélszerkezetes épületek előállítására 
vonatkozó, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy a hivatkozott minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű 
intézkedéseknek a leírásával.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Alapja a nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a
Jótállás: 36 hónap
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Nyertes 
Ajánlattevő a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles. 
A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell Nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania 
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és a szerződés igazolt teljesítéséig kell hatályba tartani. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében 10 %-os tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § 
(1) bekezdése alapján.
Az igényelhető előleg mértéke: 30 %
Az előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén: - a Kbt. 135. § (7) bekezdés 
alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - ÁFA és tartalékkeret nélküli összege - 5%-át (azaz 
a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti kötelezően biztosítandó mértéket) meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett.
Nyertes ajánlattevő az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az 
előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes ajánlattevő 
köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.
Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a 
Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a műszaki ellenőr részéről kiadásra került és Ajánlatkérő részéről a 
teljesítésigazolás kiállítása megtörtént.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. AV 
igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a , a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlattétel, az elszámolás és a 
kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását sem közös AT, sem önálló AT 
vonatkozásában.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/03/2022
Helyi idő: 12:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült 
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/03/2022
Helyi idő: 14:00
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Hely:
ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 
órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k 
részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet 
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. 
Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben 
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal 
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös 
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. 
§ (12) bek. alapján vizsgálja.
3.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 
pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-3.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés 
módszerének részletes leírását.
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván 
igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-
kat.
5.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1) és III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez 
képest szigorúbban állapítja meg.
6.) AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, 
úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8.) AK az eljárásban való részvételt az 1. részben 4 000 000 Ft, 2.részben: 4 000 000 Ft, 3.részben:4 000 
000 Ft, 4.részben: 4 000 000 Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig 
kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek UniCredit Banknál vezetett 
10918001-000000003-00330225 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
- készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és 
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visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A 
részletszabályokat a KD tartalmazza.
9.) AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
1. részben: min. 395 000 000 Ft/év és min. 130 000 000 Ft/káresemény
2. részben: min. 275 000 000 Ft/év és min. 90 000 000 Ft/káresemény
3.részben: min. 320 000 000 Ft/év és min. 100 000 000 Ft/káresemény
4.részben: min. 385 000 000 Ft/év és min. 125 000 000 Ft/káresemény
mértékű építés-szerelési biztosítási szerződés meglétét igazolnia kell. E kötelezettség elmulasztása a 
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
10.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11.) AT ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, 
valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).
12.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az 
újabb hiánypótlás.
13) AK helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
14) FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241) és dr. Pete Judit (00353)
15) A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára 
vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése 
során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
17/02/2022
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