
1  

Csomópont és kerékpárút fejlesztés tervezése 
 
 
Közbeszerzési Értesítő száma:  2018/143 

Beszerzés tárgya:  Szolgáltatásmegrendelés 

Hirdetmény típusa:  Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ 

Eljárás  fajtája: 

Közzététel dátuma:  2018.07.26. 

Iktatószám:  13190/2018 

CPV Kód:  71322000-1 

Ajánlatkérő:  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Teljesítés helye: 

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 

Nyertes ajánlattevő: 

Ajánlatkérő típusa: 

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 
 
 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
 

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 

Módosítás/helyesbítés/visszavonás 
 

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 
 

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

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980 

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 
 

Internetcím(ek): 
 

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

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

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 
 

II.1) Meghatározás 
 

II.1.1) 
 

Elnevezés: Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II 

Hivatkozási szám: EKR000340492018 
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II.1.2) Fő CPV-kód:  
 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy:  71322000-1 

II.1.3)  A szerződés típusa 

Építési  beruházás 

Árubeszerzés 

x Szolgáltatásmegrendelés 
 

II.1.4)  A közbeszerzés rövid ismertetése: 
 

„Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem”  című TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 

azonosító számú projekthez tartozó tervezési munkák a vállalkozási szerződésben és 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint. 
 
 

IV. szakasz: Eljárás 
 

IV.1) Adminisztratív információk 
 

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó 

korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
 
 

/ (KÉ-szám/évszám) 
 
 

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás 
 

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ 
 

V.1.1) A módosítás oka 
 

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása 
 

A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem  felelnek meg az ajánlatkérő által 

eredetileg megadottaknak 

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja  meg az eredeti hirdetmény 

kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát) 
 
 

Szakasz száma: 

III . 1 . 1 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Kizáró okok szakmai tevékenység 
 

A következő helyett: 
 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 

pont]: SZ.1) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásába; nem  Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén 

legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, 

valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. 

Sz.2.) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 322/2015.  (X.30.) Korm. rend. 8. § alapján a 1996. 

évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseibe foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásokra vonatkozó illetéke 

országos szakmai kamara névjegyzékébe, illetve nem  Magyarországon letelepedett gazdasági 
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szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a 

letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai 

tagsággal. 

Helyesen: 
 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 

pont]: 

SZ.1) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásába; nem  Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen 

bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint 

teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. 

Sz.2.) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 322/2015.  (X.30.) Korm. rend. 8. § alapján a 1996. 

évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseibe foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásokra vonatkozó illetéke 

országos szakmai kamara névjegyzékébe, illetve nem  Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a 

letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai 

tagsággal. 

Szakasz száma: 
 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

IV . 2 . 2 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

 

A módosítandó szöveg helye:  Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum 
 

A következő helyett 
 

Dátum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: 14:00 (óó:pp) 

Helyesen 
 

Dátum: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: 14:00 (óó:pp) 
 
 
Szakasz száma: 

III . 1 . 2 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolási módok 
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A következő helyett: 
 

P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján valamennyi, a vizsgált időszak bármely időpontjában fennálló pénzforgalmi számlájáról 

szóló,  a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - 

pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, - volt-e számláján a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. 

pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorban álló tétel az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított egy éven  (12 hónapon) belül,  attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött  létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

P2) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint 

nyilatkoznia kell az előző  három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti  évben elért közbeszerzés 

tárgyából (magasépítésből) származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött  létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló 

nyilatkozat), azért nem  rendelkezik, mert olyan  jogi formában működik, amely  tekintetében az 

árbevételről szóló  nyilatkozat benyújtása nem  lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 

tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 

alátámasztani, hogy olyan  jogi formában működik, amely  tekintetében az árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem  lehetséges és tájékoztatást kérni  az e ponttal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 

által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés) 

Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) 

bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely 

szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. 
Helyesen: 

 

P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján valamennyi, a vizsgált időszak bármely időpontjában fennálló pénzforgalmi számlájáról 

szóló,  a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - 

pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, - volt-e számláján a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. 

pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorban álló tétel az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított egy éven  (12 hónapon) belül,  attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött  létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

P2) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint 

nyilatkoznia kell az előző  három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti  évben elért közbeszerzés 

tárgyából (mélyépítési tervezés) származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött  létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 

adatok rendelkezésre állnak. 

Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló 

nyilatkozat), azért nem  rendelkezik, mert olyan  jogi formában működik, amely  tekintetében az 

árbevételről szóló  nyilatkozat benyújtása nem  lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 
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tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 

alátámasztani, hogy olyan  jogi formában működik, amely  tekintetében az árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem  lehetséges és tájékoztatást kérni  az e ponttal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 

által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés) 

Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) 

bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely 

szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. 

Szakasz száma: 
 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

IV . 2 . 6 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

 

A módosítandó szöveg helye:  Bontás dátuma 
 

A következő helyett 
 

Dátum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: 16:00 (óó:pp) 

Helyesen 
 

Dátum: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: 16:00 (óó:pp) 

 
 
Szakasz száma: 

III . 1 . 3 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rövid leírás 
 

A következő helyett: 
 

M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja 

alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk 

ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni  a teljesítésbe. 

Az ajánlatban ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell: 

- a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját 

kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki 

az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági 
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minimumkövetelményeknek való megfelelőség, 

- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az 

ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben 

- a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. 

A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban ÉV/HÓNAP bontásban, valamint kezdő és 

befejező időpont szerint szükséges részletezni. 

M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja 

alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 (három) 

év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven  belül  megkezdett teljesített szolgáltatásainak 

ismertetését, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint 

meghatározott formában benyújtott igazolás/nyilatkozat szerint, az alábbi tartalommal: 

- a szerződést kötő  másik  fél neve  és címe; 

- referenciát adó  neve,  elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím); 

- a szerződés tárgya 

- a teljesítés ideje, időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig); 

- a szolgáltatás leírása 

- továbbá nyilatkozni kell arról,  hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan  adatot, amely 

alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen 

megállapítható. 
 

 
 
 
 
Helyesen: 

 

M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja 

alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk 

ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni  a teljesítésbe. 

Az ajánlatban ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell: 

- a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját 

kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki 

az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági 

minimumkövetelményeknek való megfelelőség, 

- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az 

ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben 

- a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. 

A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban ÉV/HÓNAP bontásban, valamint kezdő és 

befejező időpont szerint szükséges részletezni. 

M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja 

alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 (három) 

év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven  belül  megkezdett teljesített szolgáltatásainak 

ismertetését, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint meghatározott 

formában benyújtott igazolás/nyilatkozat szerint, az alábbi tartalommal: 

- a szerződést kötő  másik  fél neve  és címe; 

- referenciát adó  neve,  elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím); 
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- a szerződés tárgya 

- a teljesítés ideje, időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig); 

- a szolgáltatás leírása 

- továbbá nyilatkozni kell arról,  hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan  adatot, amely 

alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen 

megállapítható. 
 
 
 
 
 
Szakasz száma: 

 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

. . 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen 

Dátum: (éééé/hh/nn) 
 

Helyi idő: (óó:pp) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

 
 
Szakasz száma: 

III . 1 . 3 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények 
 

A következő helyett: 
 

M1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem  rendelkezik legalább az alábbi 

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: 

M1.1) legalább 2 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész  szerinti, legalább 

„KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 
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M1.2) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész  szerinti, legalább 

„HI-V” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 

M1.3) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész  szerinti, legalább 

„EN-VI” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 

M1.4) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész  szerinti, legalább 

„VZ-TEL” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 

a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultság és kamarai regisztráció megszerzéséhez 

szükséges alábbi végzettséggel és gyakorlati idővel  kell rendelkezni: 

a) okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök 3 év szakmai gyakorlattal 

b) építőmérnök, építészmérnök 4 év szakmai gyakorlattal. 

Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. Egy pozícióra kizárólag egy szakember 

jelölhető meg. 

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés ac) pontja alapján a szakképzettség lehet: 

a) képesítési követelmény az 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek megfelelő 

szakirányú 

ac) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett 

szakképzettség BSc vagy középfokú szakirányú végzettség. 

Az M1) szerinti műszaki alkalmasság tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az adott 

szakképesítések kapcsán az azzal egyenértékű képesítést is. 

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem  rendelkezik az eljárást 

megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év alatt befejezett, de legfeljebb 6 

éven  belül  megkezdett olyan  tervezési szolgáltatást, mely szerződés során az az alábbiak 

megvalósultak: 

a.1) min. 1 db körforgalmú csomópont tervezése 

ÉS 

a.2) min. 1 db jelzőlámpás forgalomszabályozása tervezése 

A referencia több szerződéssel teljesíthető. 
Helyesen: 

M1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem  rendelkezik legalább az alábbi 

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: 

M1.1) legalább 2 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet I. rész  szerinti, legalább 

„KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 

M1.2) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet I. rész  szerinti, legalább 

„HI-V” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 

M1.3) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet I. rész  szerinti, legalább 

„EN-VI” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 

M1.4) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet I. rész  szerinti, legalább 

„VZ-TEL” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 
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a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultság és kamarai regisztráció megszerzéséhez 

szükséges alábbi végzettséggel és gyakorlati idővel  kell rendelkezni: 

a) okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök 3 év szakmai gyakorlattal 

b) építőmérnök, építészmérnök 4 év szakmai gyakorlattal. 

Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. Egy pozícióra kizárólag egy szakember 

jelölhető meg. 

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés ac) pontja alapján a szakképzettség lehet: 

a) képesítési követelmény az 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek megfelelő 

szakirányú 

ac) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett 

szakképzettség BSc vagy középfokú szakirányú végzettség. 

Az M1) szerinti műszaki alkalmasság tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az adott 

szakképesítések kapcsán az azzal egyenértékű képesítést is. 

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem  rendelkezik az eljárást 

megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év alatt befejezett, de legfeljebb 6 

éven  belül  megkezdett olyan  tervezési szolgáltatást, mely szerződés során az az alábbiak 

megvalósultak: 

a.1) min. 1 db körforgalmú csomópont tervezése 

ÉS 

a.2) min. 1 db jelzőlámpás forgalomszabályozása tervezése 

A referencia több szerződéssel teljesíthető. 
Szakasz száma: 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

. . 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
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Szakasz száma: 

IV . 1 . 1 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Nyílt eljárás 
 

A következő helyett: 

Helyesen: 

Nem 
 

Szakasz száma: 
 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

. . 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen 

Dátum: (éééé/hh/nn) 
 

Helyi idő: (óó:pp) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

 
 
Szakasz száma: 

IV . 1 . 1 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Meghívásos eljárás 
 

A következő helyett: 

Helyesen: 

Nem 
 

Szakasz száma: 
 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 
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Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

. . 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen 

Dátum: (éééé/hh/nn) 
 

Helyi idő: (óó:pp) 

 
 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

 
 
Szakasz száma: 

IV . 1 . 1 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Tárgyalásos eljárás 
 

A következő helyett: 

Helyesen: 

Nem 
 

Szakasz száma: 
 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

. . 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
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Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 
 
 
Szakasz száma: 

IV . 1 . 1 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Versenypárbeszéd 
 

A következő helyett: 

Helyesen: 

Nem 
 

Szakasz száma: 
 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

. . 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen 

Dátum: (éééé/hh/nn) 
 

Helyi idő: (óó:pp) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

 
 
Szakasz száma: 

IV . 1 . 1 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Innovációs partnerség 
 

A következő helyett: 

Helyesen: 

Nem 
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Szakasz száma: 
 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

. . 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen 

Dátum: (éééé/hh/nn) 
 

Helyi idő: (óó:pp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

 
 
Szakasz száma: 

IV . 2 . 5 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye:  Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 

A következő helyett: 

2018/07/27 
 

Helyesen: 
 

2018/08/01 
 

Szakasz száma: 
 

. . 
 

Rész száma: 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Fő CPV-kód: 
 
 

Fő tárgy: 

Helyesen 

Fő CPV-kód: 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
 
 
 
 

 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
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Fő tárgy: 

Szakasz száma: 

. . 
 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

Helyesen 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: (óó:pp) 

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról 
 

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került. 

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül. 
 
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 

VI.1) További  információk: 
 

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 
 

2018/07/26 (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 
 
 
 

 


