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TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú,
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein”
c. projekthez tartozó tervezési munkák 2 részben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/72
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.08.
Iktatószám: 6196/2017
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

1. rész: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
közigazgatási területe, (Tünde utca);2. rész:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
területe, (Tiszavasvári út, Szélsőbokori út, Bottyán
János utca, Legyező utca, Rókabokori út, Derkovits
Gyula utca)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2017.05.16.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Eljárást megindító felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK05766

Postai cím: Kossuth tér 1.

Város: Nyíregyháza

NUTS-kód: HU323

Postai irányítószám: 4400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő

Telefon: +36 42524524/116

E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu

Fax: +36 42311041



2

Internetcím(ek):

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

A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

 A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

x a fent említett cím

 másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikus úton: (URL)

x a fent említett címre

 a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név:
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Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

x Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

x Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

 Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz
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 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, „Gazdaságfejlesztést és
munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó tervezési munkák 2 részben

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

A közbeszerzés rövid ismertetése: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú,
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó tervezési munkák 2 részben

II.1.5)

Becsült érték: 55275000 Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen

Ajánlatok benyújthatók

x valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre:

 csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1)

Elnevezés: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, „Gazdaságfejlesztést és
munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó tervezési munkák 1. része

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 71322100-2
További tárgyak: 71322200-3

71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU323

A teljesítés helye: 1. rész: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe, (Tünde utca)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, 
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó tervezési munkák 2 részben 
az alábbiak szerint: 
- ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉSE ÉS ENGEDÉLY(EK) 
MEGSZERZÉSE; 
- KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TÉTELES ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÁRAZATLAN 
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS KÉSZÍTÉSE. 
Tervezési feladat általános leírása: 
A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a 
Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását, és a 
Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán János utca szintbeli keresztezés tervezését foglalja 
magában. 
A fejleszteni kívánt útszakaszokon jelentős a munkaerő-forgalom, valamint árukiszolgálást és 
árumozgatást lebonyolító nehéz tehergépjármű-forgalommal is találkozhatunk, ezért 
elengedhetetlen az útburkolat méretezés alapján történő megerősítése, felújítása. 
Tervező feladata TOP-6.1.5-15, és - ahol releváns - a TOP-6.4.1-15 felhívásokban foglaltak szerinti 
tervezés. 
A beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítését, és a meglévő 
járdaszakaszokkal együttes akadálymentesítését is meg kell tervezni. 
Tekintettel arra, hogy a beruházások a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) 
bekezdésével összhangban kell, hogy megvalósuljanak, ezért valamennyi érintett közlekedő 
igényeinek figyelembevételével kell tervezni oly módon, hogy a tervezés és megvalósítás során a 
közlekedésbiztonság és annak javítása is kiemelt szempont. 
Erre tekintettel, az akadálymentesítés a fejlesztés során automatikusan érvényesül, hiszen a 
tervezés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban történik, 
valamennyi érintett közlekedő igényeinek figyelembevételével. 
A beruházás során a gyalogos átvezetési pontoknál a fogyatékossággal élő emberek 
közlekedésének elősegítése érdekében a szükséges útépítési beavatkozások tervezése 
elvégzése feladat. 
A fejlesztésekkel a fenntartható közlekedési módok feltételeinek javulása oly módon valósulhat 
meg tehát, hogy gyalogosok részére kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, míg a kerékpárosok részére
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biztonságos kerékpáros átvezetések létesülnek azokon a helyeken, ahol ezen elemek korábban 
még nem épültek meg és azt a forgalomnagyság, illetve a helyi körülmények indokolják. 
Kerékpáros létesítmények tervezése során teljes körűen betartandóak a vonatkozó Útügyi 
Műszaki Előírásokban foglaltak, ahogyan Tervező feladata és TOP-6.1.5-15 és - ahol releváns - a 
TOP-6.4.1-15 felhívásokban foglaltak szerinti, teljes körű műszaki 
megfelelés/igazolás/méretezés teljesítése. 
Ajánlattevőnek feladata tehát a tervezés tárgyát képező létesítmények megvalósításához 
szükséges építmények engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése teljesen készre. Az utak 
fejlesztésével párhuzamosan, a megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (pl. 
közművek védelembe helyezése, kiváltása, illetve a közvilágítás szükség szerinti átépítése, 
valamint csapadékvíz elvezetés kiépítése és szükség szerinti átépítése, kerékpáros és 
járdacsatlakozások, gyalogos átvezetések) szintén tervezendőek. 
Ajánlattevő feladata továbbá a tervek engedélyeztetésre történő benyújtásának előkészítése és az 
engedélyek megkérése. 
Ajánlattevő feladata továbbá az engedélyezési eljárás végigkísérése, abban aktív 
közreműködéssel, szükség szerint az Ajánlatkérő érdekeinek képviselésével, és az 
engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások, illetve tervkiegészítések elkészítése, 
valamint esetleges hiánypótlások teljesítése. 
Ajánlattevőnek feladata, árazott és árazatlan költségvetési kiírások, valamint az ezekhez 
kapcsolódó egyéb, szükséges dokumentációk, munkarészek, szakági tervek elkészítése is, a 
létesítmény megvalósíthatósághoz szükséges valamennyi feladat elvégzésével együttesen, 
teljesen készre. Azaz olyan fejlesztések tervezendőek, amely eredményeként egyetlen 
fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a 
beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 
Amennyiben autóbuszöböl felújítása/átépítése válik szükségessé - az útpálya felújítása során -, 
akkor a beavatkozással érintett útszakaszokon, az autóbuszöblök felújításánál bazaltbeton, vagy 
azzal megegyező teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel kell a felújítást 
megvalósítani. 
A tervezett kerékpárutak pályaszerkezetei aszfaltburkolatúak, és min. 6 cm vastagságú két réteg 
aszfaltburkolattal készítendőek. 
A projekt elemekre a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint az Ajánlatkérő közúti biztonsági 
auditokat készíttet. Az auditok ajánlásait és megállapításait a Tervezőnek, figyelembe kell vennie 
az útépítési engedélyezési és kiviteli tervek véglegesítése során. 
Az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt 
a 
- az Ajánlatkérőnek egyeztetnie és véleményeztetnie szükséges a támogatóval a TOP-6.1.5-15 
felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; 
- kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket tervzsűri által is véleményeztetni 
szükséges. 
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő, a támogató és a tervzsűri javaslatai figyelembevételével véglegesíti 
a műszaki terveket. 
A projektek kapcsán Ajánlatkérő elkészítette Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi 
hálózati tervét. Tervezés során, a tervezett kerékpáros létesítmények illetve ahhoz kapcsolódó 
egyéb infrastrukturális elemek tervezése során, az hálózati terv megállapításainak 
figyelembevétele szintén Ajánlattevői feladat. 
1. rész Tünde utca felújítása: 
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A Tünde utca cca. 2.450 fm hosszú, Debreceni út - Kálló út közötti szakaszának méretezett
megerősítése tervezendő, a meglévő beton útszegélyek cseréjével együttesen. A beruházással
érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítését, és a meglévő
járdaszakaszokkal együttes akadálymentesítését szintén meg kell tervezni. Autóbuszöblök
környezetében az úton történő biztonságos gyalogos átvezetések minden esetben tervezendőek, a
szükség szerinti gyalogos és kerékpáros átvezetések és az indokolt közműhálózati kiépítettség
tervezése mellett (közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, stb.) A burkolat
megerősítésével/felújítással egyidejűleg felülvizsgálandó a meglévő csapadékvíz elvezető
rendszer is. 
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 2. Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.1.a.) pontja szerinti alkalmassági
követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata a kötelezően előírt min.
36 hónapot meghaladóan (hó)  30

x Költség szempont – 1 1. Tervezési díj (nettó Ft) 50
2 3. Késedelmi kötbér mértéke (a nettó Tervezési díj %/nap-ban kifejezve) [Az ajánlati elem
legkedvezőtlenebb szintje: 0,5 %/nap, legkedvezőbb szintje: 1 %-a/nap] 20

 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: 7800000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 180

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
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Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú,
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekt

II.2.13) További információ

II.2.1)

Elnevezés: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, „Gazdaságfejlesztést és
munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó tervezési munkák 2. része

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 71322100-2
További tárgyak: 71322200-3

71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU323

A teljesítés helye: 2. rész: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe,
(Tiszavasvári út, Szélsőbokori út, Bottyán János utca, Legyező utca, Rókabokori út, Derkovits
Gyula utca)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, 
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó tervezési munkák 2 részben 
az alábbiak szerint: 
- ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, ENGEDÉLYEZTETÉSE ÉS ENGEDÉLY(EK) 
MEGSZERZÉSE; 
- KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE, TÉTELES ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS ÁRAZATLAN 
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS KÉSZÍTÉSE. 
Tervezési feladat általános leírása: 
A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a 
Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását, és a 
Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán János utca szintbeli keresztezés tervezését foglalja 
magában. 
A fejleszteni kívánt útszakaszokon jelentős a munkaerő-forgalom, valamint árukiszolgálást és 
árumozgatást lebonyolító nehéz tehergépjármű-forgalommal is találkozhatunk, ezért 
elengedhetetlen az útburkolat méretezés alapján történő megerősítése, felújítása. 
Tervező feladata TOP-6.1.5-15, és - ahol releváns - a TOP-6.4.1-15 felhívásokban foglaltak szerinti
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tervezés. 
A beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítését, és a meglévő 
járdaszakaszokkal együttes akadálymentesítését is meg kell tervezni. 
Tekintettel arra, hogy a beruházások a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) 
bekezdésével összhangban kell, hogy megvalósuljanak, ezért valamennyi érintett közlekedő 
igényeinek figyelembevételével kell tervezni oly módon, hogy a tervezés és megvalósítás során a 
közlekedésbiztonság és annak javítása is kiemelt szempont. 
Erre tekintettel, az akadálymentesítés a fejlesztés során automatikusan érvényesül, hiszen a 
tervezés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban történik, 
valamennyi érintett közlekedő igényeinek figyelembevételével. 
A beruházás során a gyalogos átvezetési pontoknál a fogyatékossággal élő emberek 
közlekedésének elősegítése érdekében a szükséges útépítési beavatkozások tervezése 
elvégzése feladat. 
A fejlesztésekkel a fenntartható közlekedési módok feltételeinek javulása oly módon valósulhat 
meg tehát, hogy gyalogosok részére kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, míg a kerékpárosok részére 
biztonságos kerékpáros átvezetések létesülnek azokon a helyeken, ahol ezen elemek korábban 
még nem épültek meg és azt a forgalomnagyság, illetve a helyi körülmények indokolják. 
Kerékpáros létesítmények tervezése során teljes körűen betartandóak a vonatkozó Útügyi 
Műszaki Előírásokban foglaltak, ahogyan Tervező feladata és TOP-6.1.5-15 és - ahol releváns - a 
TOP-6.4.1-15 felhívásokban foglaltak szerinti, teljes körű műszaki 
megfelelés/igazolás/méretezés teljesítése. 
Ajánlattevőnek feladata tehát a tervezés tárgyát képező létesítmények megvalósításához 
szükséges építmények engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése teljesen készre. Az utak 
fejlesztésével párhuzamosan, a megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (pl. 
közművek védelembe helyezése, kiváltása, illetve a közvilágítás szükség szerinti átépítése, 
valamint csapadékvíz elvezetés kiépítése és szükség szerinti átépítése, kerékpáros és 
járdacsatlakozások, gyalogos átvezetések) szintén tervezendőek. 
Ajánlattevő feladata továbbá a tervek engedélyeztetésre történő benyújtásának előkészítése és az 
engedélyek megkérése. 
Ajánlattevő feladata továbbá az engedélyezési eljárás végigkísérése, abban aktív 
közreműködéssel, szükség szerint az Ajánlatkérő érdekeinek képviselésével, és az 
engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások, illetve tervkiegészítések elkészítése, 
valamint esetleges hiánypótlások teljesítése. 
Ajánlattevőnek feladata, árazott és árazatlan költségvetési kiírások, valamint az ezekhez 
kapcsolódó egyéb, szükséges dokumentációk, munkarészek, szakági tervek elkészítése is, a 
létesítmény megvalósíthatósághoz szükséges valamennyi feladat elvégzésével együttesen, 
teljesen készre. Azaz olyan fejlesztések tervezendőek, amely eredményeként egyetlen 
fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a 
beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 
Amennyiben autóbuszöböl felújítása/átépítése válik szükségessé - az útpálya felújítása során -, 
akkor a beavatkozással érintett útszakaszokon, az autóbuszöblök felújításánál bazaltbeton, vagy 
azzal megegyező teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel kell a felújítást 
megvalósítani. 
A tervezett kerékpárutak pályaszerkezetei aszfaltburkolatúak, és min. 6 cm vastagságú két réteg 
aszfaltburkolattal készítendőek. 
A projekt elemekre a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint az Ajánlatkérő közúti biztonsági
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auditokat készíttet. Az auditok ajánlásait és megállapításait a Tervezőnek, figyelembe kell vennie 
az útépítési engedélyezési és kiviteli tervek véglegesítése során. 
Az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt 
a 
- az Ajánlatkérőnek egyeztetnie és véleményeztetnie szükséges a támogatóval a TOP-6.1.5-15 
felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében; 
- kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket tervzsűri által is véleményeztetni 
szükséges. 
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő, a támogató és a tervzsűri javaslatai figyelembevételével véglegesíti 
a műszaki terveket. 
A projektek kapcsán Ajánlatkérő elkészítette Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi 
hálózati tervét. Tervezés során, a tervezett kerékpáros létesítmények illetve ahhoz kapcsolódó 
egyéb infrastrukturális elemek tervezése során, az hálózati terv megállapításainak 
figyelembevétele szintén Ajánlattevői feladat. 
2. rész: Tiszavasvári út - Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kialakítása, 
Szélsőbokori út megerősítése/felújítása, valamint a Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán 
János utca szintbeli keresztezés tervezése, Legyező utca megerősítése/felújítása, Rókabokori út 
megerősítése/felújítása, Derkovits Gyula út megerősítése/felújítása 
Tiszavasvári út - Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kialakítása 600 fm: 
A 36. számú Tiszavasvári úton, a kül- és belterület határánál, a Szélsőbokori útnál egy új 
körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. Itt a beavatkozási szakasz hossza a Báthory és 
Vay Ádám Laktanyák területén megvalósítandó TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, 
„Barnamezős területek rehabilitációja a Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” c. projektre való 
tekintettel, a Centrum felé a Tagló utcát is még érintve kerül kijelölésre. Azaz Tiszavasvári út - 
Szélsőbokori úti csomópont tervezése során a Tagló utcai közúti csomópont tervezése szintén 
feladat. A fejlesztés során a csomópont forgalomlassító és forgalomcsillapító átépítése 
tervezendő, a Magyar közút NZrt-vel is folytatott előzetes egyeztetéseknek megfelelő 
paraméterekkel és geometriával. 
Szélsőbokori út megerősítése/felújítása, valamint a Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán 
János utca szintbeli keresztezés tervezése 1850 fm: A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól 
indulva, méretezett módon tervezendő a Szélsőbokori út megerősítése, annak teljes cca. 1850 fm 
hosszában, azaz egészen a Rókabokori út - Bottyán János utcáig. A meglévő 6,0 méter szélességű 
burkolat forgalomszámlálási adatokon alapuló méretezett kiszélesítésének tervezése szintén 
feladat, tekintettel arra, hogy szélesítéskor, irányhelyes kerékpáros létesítmények tervezése 
szükséges a szakasz teljes hosszában. A szélesítéshez a tervezési szakasz nagy részén a terület 
rendelkezésre áll. Ahol azonban nincs meg a megfelelő szabályozási szélesség, ott a rendezési 
tervnek megfelelő szabályozás veendő figyelembe. A beruházással érintett útszakaszok mentén a 
hiányzó járdaszakaszok kiépítését, és a meglévő járdaszakaszokkal együttes 
akadálymentesítését is meg kell tervezni. Autóbuszöblök környezetében az úton történő 
biztonságos gyalogos átvezetések minden esetben tervezendőek. A Szélsőbokori út - Rókabokori 
út - Bottyán János utca csomópontjában az épp módosuló rendezési terv szerint, egyszerű 
útkereszteződés tervezendő a szükség szerinti gyalogos és kerékpáros átvezetések és az 
indokolt közműhálózati kiépítettség tervezése mellett (közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, stb.) A 
Szélsőbokori út mentén, valamint annak Rókabokori út felőli végszelvényének környezetében 
zártrendszerű csapadékvíz elvezetés tervezendő. 
Legyező utca megerősítése/felújítása 1460 fm: A Legyező utca cca. 1460 fm hosszon történő
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megerősítése, méretezett módon tervezendő. A meglévő 6,0 méter szélességű burkolat
forgalomszámlálási adatokon alapuló méretezett kiszélesítésének tervezése szintén feladat,
tekintettel arra, hogy szélesítéskor, irányhelyes kerékpáros létesítmények tervezése szükséges a
szakasz teljes hosszában. A szélesítéshez a tervezési szakaszon a szükséges terület
rendelkezésre áll. Amennyiben azonban mégis szükségessé válna idegenterület igénybevétel,
akkor ezen a rendezési tervnek megfelelő szabályozás veendő figyelembe. A beruházással
érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítését, és a meglévő
járdaszakaszokkal együttes akadálymentesítését szintén meg kell tervezni. Autóbuszöblök
környezetében az úton történő biztonságos gyalogos átvezetések minden esetben tervezendőek, a
szükség szerinti gyalogos és kerékpáros átvezetések és az indokolt közműhálózati kiépítettség
tervezése mellett (közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, stb.) Zártrendszerű csapadékvíz elvezetés
tervezendő. 
Rókabokori út megerősítése/felújítása 2300 fm: A Bottyán János utcai csomóponttól 7,5 m
(külterületi mellékút kategória) burkolatszélességű külterületi út tervezendő, a Nyugati elkerülő
út körforgalmi csomópontjának meglévő csomóponti ágig. A tervezett út külterületi szakaszán,
mindkét oldalon nyílt csapadékvíz elvezető rendszer tervezendő, melyeknek a befogadója, az út
mellett tervezendő belvízelvezető árokrendszer. A belterületi szakaszon zártrendszerű
csapadékvíz elvezetés tervezendő. A Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán János utca
csomópontjában az épp módosuló rendezési terv szerint, egyszerű útkereszteződés tervezendő, a
szükség szerinti gyalogos és kerékpáros átvezetések, valamint az indokolt közműhálózati
kiépítettség tervezése mellett. Belterületi szakaszon, valamint belterület határán megvalósuló
közlekedési létesítmények kapcsán, a vonatkozó szabványok szerinti közvilágítás megtervezése
szintén feladat. 
Derkovits Gyula út megerősítése/felújítása 800 fm: A Derkovits utca cca. 800 fm hosszú, Dugonics
utcai - Bottyán János utca közötti szakaszának méretezett megerősítése tervezendő, a meglévő
beton útszegélyek cseréjével együttesen. Ajánlattevő feladata a meglévő útburkolat mellett
megtalálható gyalogkerékpárút akadálymentes állapotának felülvizsgálata. Amennyiben
beavatkozás nélkül nem biztosított/biztosítható a biztonságos és akadálymentes kialakítás, akkor
annak vonatkozó előírások szerinti tervezése szintén Ajánlattevői feladata. A gyalogos
közlekedési felületeket oly módon kell kialakítani, hogy az kétirányú gyalogosforgalom
lebonyolítására alkalmas legyen, miközben kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozottak,
illetve babakocsival közlekedők számára is biztonságosan használhatóak legyenek.
Autóbuszöblök környezetében az úton történő biztonságos gyalogos átvezetések minden esetben
tervezendőek, a szükség szerinti gyalogos és kerékpáros átvezetések és az indokolt
közműhálózati kiépítettség tervezése mellett (közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, stb.) A burkolat
megerősítésével/felújítással egyidejűleg felülvizsgálandó a meglévő csapadékvíz elvezető
rendszer is. 
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 2. Szakmai ajánlat: A III.1.3) M2.2.a) pontja szerinti alkalmassági
követelmény igazolására bemutatott szakemberek egyikének többlettapasztalata a
kötelezően előírt min. 36 hónapot meghaladóan (hó)  30
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x Költség szempont – 1 1. Tervezési díj (nettó Ft) 50
2 3. Késedelmi kötbér mértéke (a nettó Tervezési díj %/nap-ban kifejezve) [Az ajánlati elem
legkedvezőtlenebb szintje: 0,5 %/nap, legkedvezőbb szintje: 1 %-a/nap]  20

 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: 47475000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: vagy napban: 180

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú,
„Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekt

II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében irányadó: Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az
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alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. c), g)-k),
m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek.
a) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, továbbá 74. § (1) bek. b)
pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden
ajánlattevőnek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 17. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell csatolnia, arról, hogy nem tartozik a
jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a Kr.
8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az
ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a jelen felhívásban
előírt kizáró okok. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat vonatkozásában
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 14.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a Kbt. 114. §
(2) bekezdése alapján ellenőrzi. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását ajánlattevők, (illetve adott esetben az
eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezetek) a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás feladásának napjánál
nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
valamennyi rész tekintetében irányadó:
Ajánlattevő alkalmatlan, ha:
Sz1.a.) nem rendelkezik a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §
alapján, az 1996. évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseiben foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásra
vonatkozó, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepléssel, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész tekintetében 
irányadó: 
Sz1.) A Kr. 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontjára vonatkozóan ajánlattevő 
csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló 
igazolást. 
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján 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
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névjegyzékében. 
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja szerinti 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 Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztani. 
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) 30/5. pont rendelkezései.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. a)
pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevő valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre (12 hónapra)
vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot
az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma,
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 1 évben (12 hónapon) belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 30 naptári napot meghaladó időtartamú
sorbaállítás.
Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja. A sorba állítás/sorban állás fogalma a 2009.
évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő. A Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak (P1.) a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdései
értelmében.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdésében foglaltak, az
igazolások módok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P1.) Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 1 évben (12 hónapon) belül
bármelyik pénzforgalmi számláján 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
Az alkalmassági minimumkövetelmény valamennyi részre irányadó.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) 
pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, az 
előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a Kr. 23. 
§ szerint kiállított referenciaigazolást vagy nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell legalább az 
alábbiakat: 
a szerződést kötő másik fél neve, székhelye; 
a szolgáltatás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés megállapítható);
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a szolgáltatással érintett út hossza (fm) [az M1.1.a és M1.2.a.) alkalmassági követelmény 
igazolására szolgáló referencia igazolás vagy nyilatkozat esetében]; 
a teljesítés ideje (a szolgáltatás tárgyát képező tervek a szerződést kötő másik fél részére történő 
átadásának időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal); 
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 
M2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván 
vonni a teljesítésbe. 
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható: 
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban 
(névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési 
utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. 
alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem 
ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) 
egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum 
csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó). 
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai 
nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél 
másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A 
szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az 
általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, 
hónap pontossággal). 
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, 
hogy a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi munkahelyét, a foglalkoztatási 
forma megjelölését (munkaviszony / tagsági / egyéb foglalkoztatási jogviszony stb.). Ajánlattevő 
köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertesség esetén a 
szerződés megkötéséig gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, 
valamint, hogy az érintett szakemberek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak a 
szükséges jogosultsággal, azzal, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti, és a Kbt. 131. § (4) bek. alapján ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel köt szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek (M.1., M.2). A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy 
arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 
feltételnek történő megfelelést. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
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okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 22. § (5), 24. § (1) bekezdésében,
továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak. 
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) 30/5. pont rendelkezései, azzal, hogy az
igazolások módok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az 1. rész tekintetében ajánlattevő alkalmatlan, ha: 
M1.1.a.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 
évben (36 hónapban) megvalósított legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített engedélyes és/vagy 
kiviteli tervek készítésére vonatkozó referenciával, amelynek keretében legalább 1000 fm hosszú 
út építésének vagy felújításának vagy megerősítésének tervezési munkái elvégzésére került sor. 
Teljesített referenciamunka alatt ajánlatkérő olyan szolgáltatást ért, amelynek keretében az 
elkészített tervek (engedélyes és/vagy kiviteli tervek) megrendelő/szerződést kötő másik fél 
részére történő átadás-átvétele teljes körben megtörtént. Az előírt időtartam vonatkozásában 
ajánlatkérő azt fogadja el teljesített referenciamunkának, amely esetében a végteljesítés időpontja 
az előírt 36 hónapos időtartamba esik. 
A 2. rész tekintetében ajánlattevő alkalmatlan, ha: 
M1.2.a.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 
évben (36 hónapban) megvalósított legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített engedélyes és/vagy 
kiviteli tervek készítésére vonatkozó referenciával, amelynek keretében országos közúti 
közlekedési csomópont tervezési munkáinak elvégzésére került sor. 
M1.2.b.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 
évben (36 hónapban) megvalósított legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített engedélyes és/vagy 
kiviteli tervek készítésére vonatkozó referenciával, amelynek keretében legalább 2000 fm hosszú 
út építésének vagy felújításának vagy megerősítésének tervezési munkái elvégzésére került sor. 
Teljesített referenciamunka alatt ajánlatkérő olyan szolgáltatást ért, amelynek keretében az 
elkészített tervek (engedélyes és/vagy kiviteli tervek) megrendelő/szerződést kötő másik fél 
részére történő átadás-átvétele teljes körben megtörtént. Az előírt időtartam vonatkozásában 
ajánlatkérő azt fogadja el teljesített referenciamunkának, amely esetében a végteljesítés időpontja 
az előírt 36 hónapos időtartamba esik. 
Az ajánlatkérő az M1.2.a) és M1.2.b) pont szerinti követelmények mindegyikét maradéktalanul 
kielégítő 1 db referenciát is elfogad. 
Az 1. rész tekintetében ajánlattevő alkalmatlan, ha: 
M2.1.) a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább 1 fő, 
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. 2.) szerinti az alábbiakban meghatározott 
szakemberrel: 
M2.1.a.) min. 1 fő szakember, aki a Kr. 2. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 8. pontja szerinti 
(jelölése: „KÉ-K”) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a Kr. 2. 
1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 8. pontja szerinti előbbieknek megfelelő tervezési 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. 
A 2. rész tekintetében ajánlattevő alkalmatlan, ha: 
M2.2.) a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik összesen 
legalább 4 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. 2.) szerinti az alábbiakban 
meghatározott szakemberekkel: 
M2.2.a.) min. 2 fő szakember, akik a Kr. 2. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 8. pontja 
szerinti (jelölése: „KÉ-K”) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint
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a Kr. 2. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 8. pontja szerinti előbbieknek megfelelő tervezési
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkeznek. 
M2.2.b.) min. 1 fő szakember, aki a Kr. 2. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 15. pontja
szerinti (jelölése: „VZ-TEL”) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel,
valamint a Kr. 2. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 15. pontja szerinti előbbieknek megfelelő
tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. 
M2.2.c.) min. 1 fő szakember, aki a Kr. 2. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 22. pontja
szerinti (jelölése: „EN-VI”) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel,
valamint a Kr. 2. 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész 22. pontja szerinti előbbieknek megfelelő
tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. 
Egy szakember több pozícióra is megajánlható, amennyiben egyidejűleg megfelel több, az
alkalmassági minimumkövetelményben rögzített feltételeknek.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: a szerződésben meghatározott, az egyes tervezési feladatokra vonatkozó
teljesítési határidő olyan okból történő késedelmes teljesítése esetére, amelyért ajánlattevő
felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke az ajánlattevő
vállalásának megfelelően, de min. a nettó Tervezési díj 0,5 %-a/nap (az ezt meghaladó megajánlás
értékelésre kerül), a nettó Tervezési díj 1 %-a/nap, illetve az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő.
A késedelmi kötbér legfeljebb 20 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a
maximális késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerződéstől a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül
egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a szerződés szerinti meghiúsulási
kötbérnek, és minden kárának megtérítését követelni.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása esetére,
amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a
nettó Tervezési díj 20 %-a. Nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek
minősül (ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére
járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető).
A kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1)
bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. A
szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

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

Az eljárás 1. és 2. része tekintetében részenként külön-külön: Az ajánlattétel, az elszámolás, a 
szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A szerződés finanszírozása a
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TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című
pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás
mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. 
Ajánlattevő jogosult kettő részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint: 
a) az első részszámla az adott részbe tartozó valamennyi létesítményre vonatkozó engedélyezési
tervdokumentáció szerződésszerű elkészítését, ajánlatkérő részére történő átadását, és az
engedélyező hatósághoz történt igazolt benyújtását, a teljesítésigazolás szerződés szerinti
kiadását követően a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegre nyújtható be; 
b) a második részszámla a nem jogerős építési engedély(ek) az adott részbe tartozó valamennyi
létesítményre történő megszerzésekor, a teljesítésigazolás szerződés szerinti kiadását követően a
szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának
megfelelő összegre nyújtható be; 
c) a végszámla az adott részbe tartozó valamennyi létesítménye vonatkozóan elkészített kiviteli
tervdokumentáció - jogerős építési engedély(ek) alapján szükség szerinti módon korrigált -
szerződésszerű elkészítését, ajánlatkérő részére történő átadását, és a teljesítésigazolás
szerződés szerinti kiadását követően a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül
számított - teljes ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő összegre nyújtható be. 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás
az igazolt teljesítéseket követően nyertes ajánlattevő által benyújtott rész- és végszámla
átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6)
bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek
kapcsán irányadó jogszabályok különösen: 
a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet; 
b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; 
c. 2003. évi XCII. törvény (Art.; különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §); 
d. 2013. évi V. törvény (Ptk.); 
e. 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 
f. 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.); 
g. 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa.)

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

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésére figyelemmel nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Projekttársaság létrehozására
nincs lehetőség. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet
létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.
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rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész Építészeti-műszaki tervezés alábbi pontjai: 8.
(1-2. rész), 15., 22. (2. rész)

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét rész vonatkozásában:
A kiviteli tervdokumentáció, valamint a tételes árazott és árazatlan költségvetés ajánlatkérő részére
történő benyújtásnak feltétele a valamennyi tervezett létesítményre vonatkozó nem jogerős építési
engedély(ek) megszerzése. A jelen felhívás III.1.7.) pontjában részletezett részszámlák és a végszámla
benyújtására csak az ott rögzített, egymás követő sorrendben, az egyes számlákhoz tartozó tervezési
feladatok igazolt elvégzését követően nyújthatóak be, a számlák sorrendje nem felcserélhető. Az
ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)

Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2017/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 8:30 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/05/16 (éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2017/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 8:30 (óó:pp)

Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 113.
szoba).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3)
bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4),
valamint (6) bekezdéseiben foglaltak alapján kerül lefolytatásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
Mindkét rész esetében: 1-100

VI.3.2)

A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: Mindkét rész esetében: 
Az 1. RÉSZSZEMPONT (ÁR) ESETÉBEN: „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
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P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100; 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1; 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Ajánlatkérő a feladat ellátásáért felszámított, egyösszegű nettó tervezői díjat értékeli az ajánlatok 
elbírálása során. A megajánlás csak pozitív egész szám lehet. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a 
kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegypontossággal határozza meg az értékelési 
pontszámot. 
A 2. RÉSZSZEMPONT (SZAKEMBER TÖBBLETTAPASZTALATA) ESETÉBEN: „A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.bb) pontja 
szerinti egyenes arányosítás; 
P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám. 
P max: A pontskála felső határa. 
P min: A pontskála alsó határa. 
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegypontossággal 
határozza meg az értékelési pontszámot. 
Ajánlatkérő az értékelési szempont esetében az ajánlattevő által megajánlott azon M2.1.a), illetve 
M2.2.a) pont szerinti szakembernek az előírt min. hónap feletti többlettapasztalatát értékeli, amely 
szakemberre vonatkozóan az ajánlattevő akként nyilatkozik a megfelelő nyilatkozat benyújtásával, 
hogy az adott szakember szakmai többlettapasztalatát kéri figyelembe venni az ajánlatkérő által. 
A 2. rész esetében az értékelési szempontonként az előbbiek szerint megjelölt M2.2.a.) pont 
szerinti szakemberek közül 1 fő szakmai többlettapasztalata kerül értékelésre (nincs tehát 
lehetőség több, az ajánlattevő által ugyanazon tervezési szakterületre megajánlott szakember 
szakmai többlettapasztalatának az összeadására). 
Amennyiben ajánlattevő által megajánlott szakember (2. rész esetén szakemberek egyike) sem 
rendelkezik az előírt minimumot meghaladó többlettapasztalattal (ez esetben a felolvasó lapon „0”, 
azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott szakemberre 
vonatkozóan 1 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a +84 hónap 
vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 100 ponttal 
értékeli 
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő a szakember esetében az alkalmassági feltételben nevesített, 
az adott szakterületeken a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot 
fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tervezési 
szolgáltatások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott 
szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására - kivéve, ha 
annak értéke „0”, azaz nulla - az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot az 
értékelési szempont vonatkozásában melyben megjelöli az alábbiakat: 
1. szakember neve; 
2. ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése; 
3. szakember többlet (értékelésre kerülő) gyakorlati ideje; 
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4. mellékelten csatolja a megnevezett szakember szakmai önéletrajzát a gyakorlati idő igazolására
az alábbi részletezéssel: 
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett; 
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése; 
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal. 
A 3. RÉSZSZEMPONT (KÖTBÉR) ESETÉBEN: „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi
147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás; 
P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin 
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám. 
P max: A pontskála felső határa. 
P min: A pontskála alsó határa. 
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Ajánlatkérő a nettó Tervezési díj %-ában megadott napi késedelmi kötbért értékeli az ajánlatok
elbírálása során. A megajánlás csak pozitív szám lehet. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a
kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegypontossággal határozza meg az értékelési
pontszámot. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a jelen értékelési szempont
esetében az ajánlattevő a nettó Tervezési díj 0,5 %-a/nap mértéknél kedvezőtlenebb vállalást nem
adhat, a nettó Tervezési díj 1%-a/nap, illetve az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.4 )

További információk: 1.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú példányban, magyar nyelven, illetve a 
papír alapú példányról készült 1 (egy) db elektronikus másolati példányban, szkennelt, nem 
szerkeszthető formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, kell benyújtani a Kbt. 61. § 
(1) bekezdése szerint. A csomagolásra rá kell írni: "Ajánlat - Közlekedésfejlesztés tervezés - Tilos 
felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig." Amennyiben a papír alapú és az elektronikus másolati 
példány eltér egymástól, a papír alapú, nyomtatott példányban foglaltak az irányadók. Az ajánlat 
további formai követelményeire a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak az 
irányadóak. 
2.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. 
3.) Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 
jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak (cég esetén ezeket cégszerű aláírással kell teljesíteni). 
4.) Ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek csatolnia kell az aláírási 
címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem 
jogosult, csatoljanak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése 
szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
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alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá, elegendő, ha az 
ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott 
dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely 
nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 
jogosultsága. 
5.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles, hogy a 
cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban (a 
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!). Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem 
bírált változásbejegyzés van folyamatban, Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevőnek) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlatban a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 
6.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe 
vett gazdasági szereplő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel 
kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. A Kbt. 65.§ (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő 
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - 
a jogelőd Kbt.65. § (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági 
szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd 
megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 
64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló 
adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 
7.) Az ajánlati árat (nettó Tervezési díj) mindkét rész esetén forintban kell megadni az ajánlatban. A 
nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű teljesítésének minden költségét. 
8.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat 
elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 
9.) A Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja értelmében ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő mindkét 
rész vonatkozásában köteles az ajánlatban megjelölni: 
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat 
becsatolására is. 
10.) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia mindkét rész vonatkozásában kell 
az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
11.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
12.) Az igazolásokat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban 
kell benyújtani. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 
kell tartalmaznia mindkét rész vonatkozásában. 
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13.) A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a és 114.§ (6) bekezdése 
irányadó, azzal, hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor. 
14.) A közösen ajánlatot tevők a Kbt. 35.§ (1) -(7) bekezdés szerint kötelesek eljárni. Közös 
ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői 
megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
- a közös Ajánlatevők nevét; 
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a 
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon 
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 
- valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges munkák megvalósításáért; 
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést mindkét rész esetén az 
eljárás nyertesével köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
16.) A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
17.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra! A Kbt. 
73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként 
közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ 
(4) bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
18.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum, stb. nem 
magyar nyelven került kiállításra, úgy a nem magyar nyelvű dokumentum mellé csatolnia kell a 
pontos magyar fordítást is. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a 
szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT. rendelet szerinti hitelesített magyar 
fordítást. A Kbt. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordításban elkövetett 
hibákért az ajánlattevő felel. 
19.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül 
ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel 
kapcsolatban. 
20.) A postán feladott ajánlatokat, hiánypótlásokat és egyéb dokumentumokat illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldeményeket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 
ha annak kézhezvételére az előírt határidőig - a felhívás IV.2.6.) pontjában megjelölt helyszínen - 
sor kerül. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai
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küldemények elvesztéséből vagy elirányításából, esetleges késéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. 
21.)Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételei közül a 
P.1. pontban valamint a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása 
tekintetében az M.1. és M.2. pontban előírt követelmények tekintetében állapított meg szigorúbb 
feltételeket. 
22.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következő mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: 
minimum 20.000.000,-Ft/év és legalább 5.000.000,-Ft/káresemény összegű tervezői 
felelősségbiztosítás. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni egy nyilatkozatot arról, hogy 
nyertessége esetén az előbbieknek megfelelően biztosítást köt, vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszti. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés mellékletét 
képezi. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a megkötendő 
szerződés hatálya alatt fenntartja. 
23.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy jelen felhívás III.1.3) M2.1.a) (1. 
rész), az M2.2.a), M2.2.b) és M2.2.c) (2. rész). pontjaiban meghatározott és nyertessége esetén az 
általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely 
szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban. Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az 
általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
érvényes, jelen felhívás III.1.3) M2.1.a) (1. rész), az M2.2.a), M2.2.b) és M2.2.c) (2. rész). pontjaiban 
meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara 
névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes 
időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek 
nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakemberek esetében 
megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés 
megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az 
összegezésben megjelölte. A megjelölt jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában 
ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor 
megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen 
a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet rendelkezései irányadóak. 
24.) Jelen felhívás III.1.3) M2..1.a) (1. rész), és M2.2.a) pontjában meghatározott (értékelési 
részszempontokkal érintett) szakember vonatkozásában - amennyiben ajánlattevő vele 
kapcsolatban többlettapasztalati időt kíván megajánlani - az ajánlathoz csatolni kell a szakmai 
gyakorlatot igazoló, az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz egyszerű 
másolatát is. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember szakmai gyakorlata megítélése 
szempontjából lényeges adatokat, így különösen az általa nyújtott szolgáltatás ismertetését 
(ellátott feladat/tevékenység), a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal). 
25.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának rendelkezései mindkét rész 
tekintetében. 
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26.) Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton kell letölteni, 
melyet a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és ajánlatkérő 
részére - a +36 52 521 197 telefax számra vagy a kozbeszerzesiirodabt@gmail.com címre - 
történő visszaküldésével kell igazolni, továbbá az ajánlat részenként ajánlattevőnek csatolnia kell a 
kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött „Regisztrációs lap” másolati példányát. 
27.) Ajánlattevő nyilatkozni köteles az ajánlatában arról, hogy az ajánlatban megnevezett 
pénzintézet(ek)nél vezet számlát, és az ajánlatban benyújtott pénzintézeti igazolásokban szereplő 
számlákon túl egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. 
28.) A tervezési szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével a tervező kötelezettséget vállal 
arra, hogy a szerződés megkötésével az ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan 
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig ezen felhasználási jogokat 
átruházza a szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében. 
29.) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján, a Kbt. Második Részben foglalt szabályok 
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) 
bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: 
30.) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt 
eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: 
30/1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza; A Kbt. 113. § (6) bekezdése az 
eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó; 
30/2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) 
bekezdését; 
30/3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli 
Közbeszerzési Dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam 
áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel 
hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti 
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A 
Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő 
valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. 
Azon gazdasági szereplő minősül érdeklődőnek, aki a kitöltött „Regisztrációs lap” jelen felhívás 
VI.3.4.26) pontjában megjelölt fax és/vagy e-mail címre történő megküldést teljesíti. 
30/4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, 
ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta 
előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg 
értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél 
jelezte. 
30/5. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az 
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt 
dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő 
lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban 
foglaltak az irányadók. 
31.) Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott 
kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) irányadó. A közbeszerzési eljárás során 
megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
32.) FAKSZ: Bátyi László (00043), Dr. Kardos Norbert (00077). 
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33.) További részleteket a felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak. 
34.) A teljes projektben tervezett valamennyi létesítmény megvalósítására rendelkezésre álló
fedezet mértéke: nettó 2.019.000.000,-Ft.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/05 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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