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ZÁRADÉK ELLENJEGYZÉSHEZ:  
 

Alulírott dr. Kovács Előd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 

00645)  a tárgyi közbeszerzési eljárás papír alapú példányán aláírásommal és lajstromszámmal 

ellátott pecsétemmel az EKR rendszerben jóváhagyásommal tanúsítom, hogy tárgyi 

dokumentum a EKR000741862018 számon megjelent, „Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak 

tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban keletkezett.  

 

Tárgyi dokumentum megnevezése: FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI 

DOKUMENTUMOK; terjedelme 67 nyomtatott oldal. 

Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a fent írt tárgyú közbeszerzési eljárásban (továbbiakban: 

eljárás) személyesen veszek részt, továbbá az eljárás közbeszerzésekre vonatkozó 

jogszabályoknak való megfelelőségéért, szakszerű lebonyolításáért felelősséget vállalok. Az 

eljárásban kiadott dokumentumok, úgymint szakmai tartalom, szerződés-tervezet a 

közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tagok és a jogi 

szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag által került összeállításra a szakma szabályai 

és az Ajánlatkérő elvárásai szerint. Az eljárásban alkalmazott alkalmassági feltételrendszer és 

az értékelési szempontrendszer az Ajánlatkérővel egyeztetett, az Ajánlattételi felhívást az 

Ajánlatkérő jóváhagyta.  

 

dr. Kovács Előd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

Aláírom a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 

25.) MvM rendelet 6. § - a alapján: 

 

Nyíregyháza, 2018. október 5. 

  
 

dr. Kovács Előd  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  Lajstromszám: 00645 

1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu 
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1. Az EKR-ben közzétett felhívás kiegészítése: 
 

 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:  

 

Az ép. beruházás szakszerű kivitelezéséhez, és a kivitelező közbesz. elj.-ban történő 

kiválasztásához szükséges, műszakilag megalapozott, a vonatkozó szabványoknak és 

előírásoknak megfelelő részletezettségű szakmai és szaktervezői munkarészeket tartalmazó 

engedélyes és kiviteli tervdokumentációt (továbbiakban: tervdokumentáció), az esetlegesen 

felmerülő, szükséges szakhatósági építési, létesítési engedélyek megszerzésével együtt. 

 

Elkészítendő dokumentációk: 

- Feladat: 

 Tervezés előkészítése  

 Koncepcióterv elkészítése 

 építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése,  

 jogerős engedélyek megszerzése; 

A szakhatóságok részére szolgáltatandó példányszámokon túl Megrendelő részére 3 pld 

papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 2 pld elektronikusan, szerk., DWG 

formátumban is. 

 árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés 

 

Az engedélyeztetés során szükséges engedélyek: A szakhatóságok részére szolgáltatandó 

példányszámokon túl Megrendelő részére 3 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban 

és 2 pld elektronikusan, szerk., DWG formátumban is. 

 

 Tervezői művezetői feladatok 

Tervezői művezetés max 60 mérnöknap, megajánlástól függően 

 

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmazzák. Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést 

tartalmaznak, az a tárgy egyértelmű meghatározása érdekében történt és azzal egyenértékű 

ajánlat is tehető. 
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

 

• Feladat, a tervpályázat során megadott tervezési programterv alapján teljes engedélyes terv és 

engedélyezési dokumentáció, illetve jogerős építési engedély megszerzése és a kiviteli tervek 

elkészítése. 

 

• Árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a 

lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra 

vonatkozóan. 

 

• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése. 

 

• Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése. 

 

• Tervező feladata beszerezni az engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és 

közműgazda hozzájárulásokat is. A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével 

összefüggő költség a Tervezőt terheli, a hatósági díjak megfizetése Megrendelő költsége. 

 

• Közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során felmerülő kiegészítő 

tájékoztatás kérések megválaszolásában. A kiegészítő tájékoztatás kérések alapján felmerülő 

esetleges közbeszerzési eljárás dokumentumaiban történő módosítások Megrendelő által 

szabott (legalább 3 munkanap) határidőre történő elvégzése.  

 

• Indokolt esetben a Tervező hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a 

kivitelezés során fellépő problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni 

egyeztetés keretében; a terv hibájából adódó tervmódosítások elkészítése, továbbá a kivitelezés 

teljesítését lezáró műszaki átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvétel. 

 

• A kivitelezés alatt max 60 mérnöknap tervezői művezetés (megajánlástól függően).  

  

A tervezői művezetés biztosítása (megkezdett fél mérnöknaponként kerül elszámolásra) 

magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés 

alkalmait. Ennek során a Tervező a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai 

segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek 

megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a 

tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Felek fél mérnök nap alatt 4 órát 

nem meghaladó időtartamot, egy mérnöknap alatt 4 órát meghaladó, legfeljebb 8 órából álló 

időtartamot értenek. 

 

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása, szakhatóságok 

részére szolgáltatandó példányokon túl: 3 példányban összefűzve papíralapon és 3 pld 

elektronikusan, szerk., DWG formátumban is; árazatlan költségvetéssel és közbeszerzéshez 

szükséges műszaki leírással együtt. 
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A kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei különösen, de nem kizárólagosan: 

1.Építészeti munkarész és szakági kiviteli terv készítése 

2. Tartószerkezeti munkarész 

3.Tereprendezési munkarész és kiviteli terv készítése 

4.Épületgépészeti munkarész és szakági kiviteli terv készítése 

5.Épületvillamossági munkarész és szakági kiviteli terv készítése 

6.Gyengeáramú munkarész és hálózat telepítési terv készítése 

7. Tűzjelző hálózati munkarész 

8. Közmű munkarész 

9. Út és térburkolat munkarész 

10. Víztechnológiai munkarész 

11. Környezetrendezési munka rész 

12. Geodéziai felmérési munkarész 

13. Talajmechanikai munkarész 

14.Üzemelés-biztonsági munkarész készítése 

15 Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése 

16. Statikai munkarész 

17. Útépítési munkarész 

18. Közvilágítási munkarész 

19. Kertészeti, az akadálymentesítési munkarész 

20. Állattartás technológiai tervek. 

 

Az Állatkert látogatottsága: kb. 480.000 Fő/év 

Az új épületnek szoros összhangban kell külalakjában, és funkciójában illeszkednie a Zöld 

Piramishoz; illetve, figyelembe kell venni a tervezés során, hogy az épület egyik közvetlen 

szomszédja tehát a Zöld Piramis, a másik pedig a leendő Indiaház és madárröpde. A Tervező 

köteles egyeztetni és együttműködni az Indiaház és Madárröpde létesítmények tervezőjével. 

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának 

egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, 

típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
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hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 

történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az 

egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. 

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

és követelmények meghatározása) 

 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekre:  

A finanszírozás forrása: Modern Városok Program 

A támogatás intenzitás mértéke: 100 % 

A finanszírozás utófinanszírozással történik.   

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  

 

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). 

A kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) 

bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.  

A teljesítés során 4 (egy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla nyújtható be.  

• 1. sz. számú Részszámla az vázlattervek jóváhagyásakor a tervezési díj (nettó ajánlati 

ár) 20 %-nak megfelelő összegben nyújtható be.  

• 2. számú Részszámla az engedélyes tervek jóváhagyásakor, a tervezési díj (nettó ajánlati 

ár) 25 %-nak megfelelő összegben nyújtható be.  

• 3. számú Részszámla az engedélyes terveknek a kijelölt elsőfokú építési hatóság általi 

elfogadását, jogerős építési engedély kiadását követően 5 napon belül, a tervezési díj (nettó 

ajánlati ár) 10 %-nak megfelelő összegben nyújtható be.  

• 4. számú Részszámla a kiviteli tervek megrendelő általi elfogadását követően, a 

tervezési díj (nettó ajánlati ár) 40 %-nak megfelelő összegben nyújtható be.  

• Végszámlát a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való 

részvételről illetve tervezői művezetési díjról a tervezési díj (nettó ajánlati ár) fennmaradó 5 %-

nak megfelelő összegben nyújtható be az elsőfokú használati engedély kiadásától számított 30 

napon belül.  

Számlák benyújtása: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

Megrendelő (Ajánlatkérő) a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 30 napon belül 

átutalással teljesíti. A szerződés és kifizetés pénzneme a forint (HUF). Irányadó: Kbt. 135. § 

(1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. Késedelmes fizetés: Ptk. 6:155. § 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

V.3.) További információk 
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1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az EKR rendelet 15. § (3) 

bekezdése foglaltaknak megfelelően. Közbeszerzési dokumentumok elérése: Kbt.57.§(2) bek. 

szerinti elérés az eljárásban történő részvétel feltétele, melyeket ajánlatonként egy 

ajánlattevőnek/megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációt valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes 

körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja.  

2. Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltétele (M.1.) és azok előírt igazolási 

módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.  

3. AK jelen közb. eljárást az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi 

eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül 

sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls. AK felhívja AT-k 

figyelmét az EKR rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § ( 2), a 13. § (3)-(4), a 14. § 

(1)-(3), valamint a 15. § (1), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.  

4. AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában fogl. 

eredménytelenségi okot.  

5. AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő  

6. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történő 

lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő 

ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. rendelkezéseivel. Az 

ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.  

A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 

39. § (1) bek. alapján, az EKR-be regisztrált gazdasági szereplők által az „érdeklődés jelzése” 

gombra történő kattintást követően. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem 

lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül. 

Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található 

rendszer által generált, továbbá az Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával. A rendszer 

által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word formátumban 

rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, 

az Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. 

formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a 

közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti 

kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. 

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 

nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a KD és az EKR rendelet 

10-13. §-ai tartalmazzák. 

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR 

rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.  
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8. A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges 

nyilatkozat is szükséges)  

9. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. 

végzi (http://nekszt.hu).  

10. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; 

illetve http://nekszt.hu/tamogatas/  

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró 

és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 

címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem 

cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági 

szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább 

teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott 

aláírását/ szignóját is. 

12.Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet 

Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlap formájában köteles ajánlattevő az ajánlat 

részeként kitölteni.  

13. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.  

14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt 

egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.  

15. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés 

időpontjában rendelkezni fog tervezési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek 

mértéke legalább 20.000.000,- HUF/év, és 2.000.000,- HUF/káresemény. 

16.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattételi felhívásban és 

szerződésben előírt szakemberek a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak érvényes és 

hatályos kamarai nyilvántartásba vétellel 

17. A IV.3.4. pont szerinti 30 napos ajánlati kötöttség kezdete a Kbt. 100. § (4) bekezdés alapján 

a tárgyalások befejezése.  

18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Előd lajstromszám: 00645  

19. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak 

a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 

bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.  

20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli.  

21. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. szerinti legjobb ár-érték arány. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli:  

1. Zoológus szakember, aki a képesítés megszerzését követő legalább 5 éves állatkertben 

eltöltött szakmai gyakorlati idővel rendelkezik megadva Súlyszám: 10 

2. Vállalt tervezői művezetés időtartama, mérnöknapok száma (0 nap- maximum 60 

mérnöknap) naptári napban megadva (hó) Súlyszám: 25 

http://nekszt.hu/
http://nekszt.hu/tamogatas/
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3. Késedelmi kötbér napi mértéke (%-ban megadva, min. 0,4-max. 2,00% / késedelemmel 

érintett nap; a késedelemmel érintett rész. nettó ellenértékére vonatkozóan kerül 

felszámításra) Súlyszám: 10 

4. Ajánlati ár (súlyszám: 55).  

Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 100, alsó ponthatára 0. A 

ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: 1. részszempont: pontkiosztás módszere. igen / 

Nem, 2. részszempont: egyenes arányosítás. 3. részszempont: egyenes arányosítás  4. 

részszempont: fordított arányosítás. 

22. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában 

megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.  

23. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő teljes 

körű, korlátozásmentes, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is (vagyoni jogok teljes köre). 

24. Állatkert: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. 

pontja szerint. 

25. Zoológus szakember: aki zoológia szakirányú biológus mesterfokozatú oklevéllel vagy 

zoológus szakképzettséggel rendelkezik 

26. Teljesítés szempontjából: 1 hónap = 30 nap 

27. Az értékelési szempontnál bemutatott szakember esetén, amennyiben azok Ajánlattevőnél 

nem áll munkaviszonyban és alvállalkozóként megnevezésre kerülnek az ajánlatban, akkor azt 

Ajánlatkérő az értékelés során elfogadja, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen eljárásban nem 

alkalmazza a Kbt.69. § (1) bekezdésében előírtakat, miszerint: 

„Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre 

irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén az 

ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő 

vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az 

e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) 

bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet 

kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.” 

A fentieket összegezve, tehát kifejezett törvényi szűkítő rendelkezés hiányában azoknak a 

szakembereknek, akik az értékelési szempont tekintetében bemutatásra kerülnek nem kizárólag 

ajánlattevő munkavállalói lehetnek, hanem az ajánlat tartalma szerint ajánlattevő 

alvállalkozója, vagy alvállalkozójának munkavállalója is megajánlható. 

Továbbá Ajánlatkérő meg kívánja erősíteni, hogy a hivatkozott értékelési részszempont 

vonatkozásában tett megajánlás szerint az esetlegesen bevont szervezet a Kbt. 

fogalomrendszere szerint kapacitást biztosító szervezetnek nem minősül, azonban a teljesítése 

során mindenképpen irányadónak tekintendő a Kbt. 65.§ (9) bekezdésének tartalma, mely 

szerint a bevonás során is az ajánlattevő saját kapacitásával együtt biztosítottnak kell lennie a 

követelményben elvárt a szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülésének a 

teljesítésben. 

  



10 

 

2. A FELADAT LEÍRÁSA (MŰSZAKI LEÍRÁS) 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

SZAKMAI LEÍRÁS, SZAKMAI TARTALOM 

 

„Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezés” 
 

Bevezetés 

Az építési engedélyes dokumentáció elkészítése során: 

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 

formai és tartalmi előírásokat kell figyelembe venni 

A kiviteli engedélyes dokumentáció során: 

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározott formai és tartalmi előírásokat kell figyelembe venni szakáganként 

Mind az engedély és mind a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során figyelembe kell venni 

a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu) Magyar Építész Kamara Útmutatóját (Az építészeti-

műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről) és a Magyar Mérnöki Kamara 

(www.mmk.hu) Tervdokumentációk Formai és Tartalmi Követelményei Szabályzat 1. és 2. 

köteteiben foglaltakat. 

Az engedélyezés során, amennyiben a szakhatóságok külön szakági munkarészek elkészítését 

írja elő, abban az esetben ezen munkarészek elkészítése kötelező.  

 

1. Tervező feladatának meghatározása 

1.1. Tervezési szolgáltatások: 

Az építési engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése az alábbiakban 

részletezettek szerint. 

1.2. Műszaki szakértői közreműködés: 

Az elkészítendő tervdokumentációk alapján, a megvalósítás előkészítésekor, a kivitelezők 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során, az ajánlattevők részére megküldendő 

kiegészítő tájékoztatások – adott esetben előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszok - 

elkészítésében, megválaszolásában, az ennek alapján módosításra kerülő közbeszerzési 

dokumentumok elkészítésében, valamint a beérkezett ajánlatok értékelése során, illetőleg 

valamennyi, az eljárás(ok) lebonyolítása során esetlegesen felmerülő, vonatkozó kérdések 

megválaszolásában műszaki-szakértői közreműködés. Érvénytelen vagy eredménytelen 

közbeszerzési eljárások esetén a megismételt eljárásokban való műszaki-szakértői 

közreműködés. 
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2. Az 1.1.) pontban meghatározott, elkészítendő tervdokumentációk leírása 

2.1. Vázlatterv készítése az építési engedélyezési tervdokumentáció alapjait magában 

foglalva, hatósági- és közmű egyeztetésekkel, talajmechanikai vizsgálattal és a 

földhivatali nyilvántartás geodéziai felméréssel történő ellenőrzése, figyelembe véve 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet. 

2.2. Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése szakági munkarészekkel, hatósági és 

közműegyeztetésekkel, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet szerinti tartalommal, továbbá árazott szakágankénti tervezői 

költségbecsléssel. 

Az engedélyezési tervdokumentáció készítése során a tervező feladata a hatósági 

egyeztetéseken túl az építési-engedélyezési tervdokumentáció Építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) 

történő feltöltése és a szakhatósági engedélyek beszerzése, az eljárásokban a Megrendelő 

képviselete.  

A fentiekre vonatkozó meghatalmazást a tervezési szerződés megkötése után 

ajánlatkérő/megrendelő átadja tervezőnek. 

2.3. Kiviteli tervdokumentáció készítése az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján, teljes körűen, az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal, 

valamint árazatlan költségvetési kiírás, továbbá tervezői árazott költségvetés készítése. 

A kiviteli terv része az épület megvalósításához szükséges közművek szolgáltatóihoz a 

közmű-csatlakozási-, valamint az útcsatlakozások terveinek elkészítése és az engedélyek 

beszerzése is. 

Az új épület létesítése tervezetten közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés 

alapján valósul meg: 

-  építési munkák kivitelezőjének kiválasztása, 

A kiviteli tervdokumentáció elkészítésénél ajánlatkérői elvárás a fenti közbeszerzési 

eljáráshoz a vonatkozó munkarészek (tervrajzok, szöveges munkarészek és költségvetési 

kiírások) külön dokumentáltan történő elkészítése, hogy a hivatkozott közbeszerzési 

eljárások ajánlati dokumentációi mellékleteként, a műszaki tartalomhoz külön-külön 

kiadhatók legyenek.  

Az építési munkák kiviteli tervdokumentációjának és költségvetés kiírásának tartalmaznia 

kell az épület tűzjelző rendszerének és összetett vagyonvédelmi rendszerének 

(vagyonvédelem és kamerarendszer, amely utóbbi az állatokat is figyeli) nyomvonal 

építési (védőcsövezés kiépítése a kapcsolódó járulékos és helyreállítási munkákkal) 

munkáit, a komplett tűzjelző és összetett vagyonvédelmi rendszer kiépítéséhez szükséges 

(hálózatépítés, vezetékezés és szerelvényezés) munkákkal és a beüzemeléssel együtt.  

Ez utóbbiak külön munkarészként dokumentálva, mint a biztonságtechnikai munkák - 

az összetett védelmi rendszer (kiviteli tervek elkészítése) és automatikus tűzjelző hálózat 
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(létesítési engedélyezési- és kiviteli tervek elkészítése) – kiviteli tervdokumentációjaként 

árazatlan költségvetési kiírással, továbbá tervezői árazott költségvetéssel kerüljenek 

leszállításra. 

Az 2.2. - 2.3. pontokban szereplő tervdokumentációk elkészítésénél figyelembe kell venni 

az országos településrendezési és építési követelményekről sz. 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet, a helyi építési szabályzat, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

54/2014.(XII.5.) BM rendelet rendelkezéseit, valamint a további hatályos 

jogszabályokban, vonatkozó szabványokban, műszaki előírásokban megfogalmazott 

előírásokat és követelményeket. 

A betervezésre kerülő építési termékekkel kapcsolatban az építési termék építménybe 

történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól sz. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Fentieken túl az építménnyel és a biztonságtechnikai rendszerekkel szemben előírt 

alapvető követelmények és megrendelői irányelvek meghatározását, valamint a 

tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését a 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 50. §-a szerinti csatolt „Tervezési program” tartalmazza 

részletesen. 

A „Tervezési program”-ban meghatározott irányelvek és elvárások a tervezési folyamat 

során, a vázlatterv megrendelő által történő elfogadásával kerülnek véglegesítésre.  

Az építési engedélyezési tervdokumentáció leszállításának előfeltétele a vázlattervek 

ajánlatkérő/megrendelő - mindkét szervezet (bíróság és ügyészség) képviselői - részéről 

írásos nyilatkozattal történő elfogadása. 

A tervezési folyamat során a bírósági és ügyészségi szervezet részéről megfogalmazott 

igényeket a Tervező a Megrendelő OBH Műszaki Főosztályával leegyeztetve veheti 

figyelembe. 

 

3. Tervdokumentációk elkészítésének határideje 

3.1. Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz tartozó vázlatterv leszállításának 

határideje: az egyeztetések függvényében, de a Szerződés megkötésétől számított 30 

naptári nap. 

Fenti időtartam alatt ajánlatkérővel/megrendelővel történő személyes vázlattervi 

egyeztetések tervezetten 2 hetente, vagy felmerülő igény esetén soron kívül, e-mailben és 

telefonon folyamatosan történik.  

3.2. Az építési engedélyezési tervdokumentáció árazott szakágankénti költségbecsléssel 

együttes leszállításának határideje: a Szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap. 

Fenti időtartam alatt ajánlatkérővel/megrendelővel történő személyes egyeztetések 

tervezetten 2 hetente, vagy felmerülő igény esetén soron kívül, e-mailben és telefonon 

folyamatosan történik.  
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3.3. A kiviteli tervdokumentáció, árazatlan- és árazott tételes és munkanemenkénti 

költségvetéssel együttes szállítási határideje: a Szerződés megkötésétől számított 120 

naptári napon. 

Fenti időtartam alatt ajánlatkérővel/megrendelővel történő személyes tervismertetők, 

illetve tervegyeztetések tervezetten 3 hetente, vagy felmerülő igény esetén soron kívül, 

illetve e-mailben és telefonon folyamatosan. 

 

4. A leszállítandó dokumentációk tartalma, példányszáma 

(szakhatóságok részére szolgáltatandó példányokon túl) 

4.1. Vázlatterv az építési engedélyezési tervdokumentáció alapjait magában foglalva, 

hatósági- és közmű egyeztetésekkel, talajmechanikai vizsgálattal és geodéziai felméréssel.

   

a) 3 pld. papír alapú,  

b) 2 pld. digitális alapú. 

Megjegyzés: A digitális alapú példányok tartalmazzák a vázlattervi lapokat (szintek 

alaprajzai, szükség szerinti további részletek, rövid műszaki leírás) pdf. formátumban. 

4.2.1. Építési engedélyezési tervdokumentáció a hatályos jogszabályok szerinti 

tartalommal, hatósági- és közmű egyeztetésekkel.   

a) 3 pld. záradékkal ellátott papír alapú,  

b) 2 pld. digitális alapú. 

Megjegyzés: A digitális alapú példányok tartalmazzák a tervdokumentációt pdf. 

formátumban is és szerkeszthető formátumban is (word, excell, illetve Archicad / Autocad 

programban szerkeszthető –  .dwg - formátumok). 

4.2.2. Árazott legalább szakágankénti tervezői költségbecslés az építési engedélyezési 

tervhez kapcsolódóan. 

a) 3 pld. papír alapú,  

b) 2 pld. digitális alapú. 

Megjegyzés: A digitális alapú példányok tartalmazzák a költségvetést pdf. formátumban 

is, és szerkeszthető formátumban is (excell, illetve TERC V.I.P Silver programban 

szerkeszthető formátumok). 

4.3. Kiviteli tervdokumentáció a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal, 3 db 

közbeszerzési eljárásra bontva, a két különálló szervezet (bíróság és ügyészség) 

figyelembevételével. 

a) 3 pld. papír alapú,  

b) 2 pld. digitális alapú. 

Megjegyzés: A digitális alapú példányok tartalmazzák a tervdokumentációt pdf. 

formátumban is és szerkeszthető formátumban is (word, excell, TERC V.I.P Silver 

programban, illetve Archicad / Autocad programban szerkeszthető – és .dwg - 
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formátumok), illetve a kiviteli tervhez készüljön ArchiCAD / Autocad programban 

megnyitható 3D digitális modell is. 

4.3.1. Árazatlan tervezői költségvetés tételes és munkanemenkénti bontásban, a kiviteli 

tervhez kapcsolódóan.  

a) 3 pld. papír alapú,  

b) 2 pld. digitális alapú. 

Megjegyzés: A digitális alapú példányok tartalmazzák a költségvetést pdf. formátumban 

is, és szerkeszthető formátumban is (excell, illetve TERC V.I.P Silver programban 

szerkeszthető formátumok). 

4.3.2. Árazott tervezői költségvetés tételes és munkanemenkénti bontásban, a kiviteli tervhez 

kapcsolódóan. 

a) 3 pld. papír alapú,  

b) 2 pld. digitális alapú. 

Megjegyzés: A digitális alapú példányok tartalmazzák a költségvetést pdf. formátumban 

is, és szerkeszthető formátumban is (excell, illetve TERC V.I.P Silver programban 

szerkeszthető formátumok). 

 

További megrendelői igények és szempontok 

Ajánlatkérő/Megrendelő elvárja a nyertes Ajánlattevő részéről a megrendelői igények minél 

nagyobb mértékű befogadását. A részletekre vonatkozó megrendelői elvárásokat a 

rendszeresen tartandó tervezői egyeztetéseken kívánja Megrendelő előterjeszteni. 

Az épület tervezése során a pályázati dokumentáció egésze (pl. tervezési program szöveges, 

részei, a Műszaki leírás) együtt kezelendők. 

A tervezési programban meghatározott irányelvek és elvárások a tervezési folyamat során 

kerülnek véglegesítésre, mindig a helyi adottságokat, lehetőségeket figyelembe véve.  

A tervekben foglaltak véglegesítése előtt a koncepcióterveket, funkcionális elrendezési 

lehetőségek tervvázlatait a beruházóval előzetesen egyeztetni szükséges, szükség esetén több 

változatban. Az engedélyezési terv csak írásban elfogadott beruházói jóváhagyás után 

véglegesíthető. 

Mind az engedélyezési tervi, mind a kiviteli tervdokumentáció, készítésének fázisában a 

beruházó időközönkénti "tervismertető kooperáció" megszervezését várja el tervezőtől. 
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TERVEZÉSI FELADAT 

 

Jégkorszak attrakció tárgyban olyan színvonalas koncepciótervek beérkezését várja a kiíró, 

amelyek a későbbi tervezési feladatok szakmai megalapozására, az igények előzetes 

tisztázására alkalmasak. Cél, hogy az attrakció látogatóbarát, hosszú távon is gazdaságosan 

üzemeltethető környezetet teremtsen, valamint szükséges figyelemmel lenni az egyetemes 

tervezés során az akadálymentesség megteremtésére is. 

 

HELYSZÍN ADOTTSÁGAI 

A megvalósítandó épületegység az Állatpark főbejárata és az északnyugati kapu között kerülne 

elhelyezésre. 

Egyik oldalról határolja az ún. „Márványcsarnok”, ami része az építési területnek, az északi 

oldalról pedig a park kerítése. A két végpont közötti terület szabadon felhasználható, bele értve 

a fás területeket is. Ezen a területen kell az alább részletezett állatbemutatókat elhelyezni. 

Az észak-nyugati kaput, mint gazdasági bejáratot meg kell tartani. A területen jelenleg meglévő 

két, ún. csillag faház közül az egyes számú megtartandó, ennek bejárata a gazdasági útról 

megközelíthető legyen. A területen jelenleg meglévő sarkvidék attrakció elemei közül az ún. 

oroszlánfóka medence és a nagy jegesmedve medence megtartása kötelező, a további elemek 

megtartása, felhasználása, vagy átalakítása a tervező szándékai szerint szabadon variálható. 

A jávorszarvas, rénszarvas, szabadtéri kifutók hosszanti elrendezéssel a keleti és északi oldalon 

helyezendők el. 

 

TERVEZÉSI PROGRAM 

 

A projekt megvalósítandó elemei tematikus bontásban a következők: 

 

AKVÁRIUM ÉS LÁTOGATÓI TEREK 

1. Központi épületelem (“Jégvilág”) 

Interaktív elemekkel bővített többcélú ismeretterjesztő tér, külső-belső tereiből 

többféle útvonalon járható be a komplexum. A látogatók itt megismerkedhetnek a 

jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal. Jeges ételeket, italokat 

fogyaszthatnak az ide látogatók. 

 max 25°C teremhőmérséklet nyáron 

 előírás szerinti büfé helyiségek (eldobható eszközökkel kiszolgáló és 

melegkonyhás büfé és fagyizó egység) legalább 100 férőhelyes ülőhellyel; a 

fagyizóknak külső, szabad teraszra is ki kell tudni szolgálni, legalább 80 árnyékolt 

ülőhellyel 

 a központi tér akkora területtel rendelkezzen, hogy onnan lehessen: 

 megközelíteni az akvárium látogatói terét 
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 biztosítani a jegesmedve látogatói folyósóba történő tovább haladást 

 biztosítani a panoptikum megközelíthetőségét 

 minél nagyobb felületen betekintést nyújtani az állattartó terekre 

 látogatói létszám kiemelt napokon 10-15.000 ember 

 kialakításakor figyelembe kell venni a különböző állat bemutatók látogatói 

tereiben megjelenő hőmérséklet különbségeket  

 női, férfi, mozgáskorlátozott, pelenkázós vizesblokk 

 zárható babakocsi tároló 

 felügyelhető ruhatár 

 biztonsági őr tartózkodó helye az előző kettőhöz közel 

 a látogatói térből nyílik az eszkimó bemutató, mesterséges havazással, jéggel 

eszkimó életképekkel, ezért a látogatók részére melegen tartó pokrócok 

kiosztását és leadását biztosító helyet kell kialakítani. 

 kijárat a jegesmedve bemutató látogatói folyosója irányába 

 a betekintés legalább 3m2-es biztonsági üvegablakokon a jegesmedve 

kifutó különböző részeihez 

 a folyosó végén egyik oldalt a bátrabbak áthaladhatnak egy kb. 100m2-es 

klímakamrán, ahol 0°C alatti hőmérsékletet biztosítunk, mesterséges széllel 

és hóeséssel, a kamrán áthaladó látogató ösvényről pedig sarkvidéki táj és 

eszkimó életképek láthatók 

 a klímakamra folyosó elején meg kell oldani a pokrócok kiadását, és a 

végén az összegyűjtését és visszajuttatását a kiadóhelyre 

 a jegesmedve bemutató látogatói foyosója  

 végén a látogató ki kell jusson a szabadba 

  

2. Jeges tenger  

 átvezető folyosó az akvárium belső csarnokhoz (hőmérséklet határ az akvárium 

belső csarnok és központi látogatói tér között) 

 akvárium látogatói tér 

 max. 23°C 

 páramentesítés az akváriumok akrilfalán 

 pihenő terület lépcsőzetes emelvényszerű nézőtérrel, amiben védett helyen 

projektorok elhelyezhetők  

 teljesen mesterséges megvilágítás 

 tengerfenék hangulat 

 projektorral vetített képpel medúza medence video 

 nem látszódhatnak a látogató térből a betekintőn keresztül 

akváriumtechnikai felszerelések 

 közönségforgalmi térnek egységes tenger alatti hangulatot kell sugároznia 

 Akvárium 1. (nyílt, sós-hidegvizes medence) 

 500.000l 

 hering, makréla, tonhal 

 17-18°C vízhőmérséklet 

 éles szegélyek és sarkok a medencetérben kerülendők 

 a medence kialakítása során biztosítani kell két 20×3 méteres betekintő 

felületet 

 a medence a látogatói oldalon kb. 3m mély, a látogatóktól távolabbi oldala 

felé 50cm lejtéssel 
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 a medence hátterében mélytengeri hangulatot kell bemutatni a végtelen 

óceán illúziójával 

 a folyamatos vízáramlást biztosítani kell 

 a medence vízfelülete felett 200cm magas kezelőtér, ebben a kezelőtérben 

egy 50cm magasságban elhelyezett, a falak mentén körbefutó rács pallón 

mindenhol hozzá kell tudni férni a medence vízfelületéhez 

 világítás ebben a 200cm kezelőtérben van elhelyezve 10.000K 

ledlámpákkal 

 Akvárium 1 - gépészeti tér és karantén min 120m2, ebben: 

o min 50m2 gépészeti alapterület igény 

o min 70m2 akváriumi karantén terület különböző telepített 

medencékkel 

o belmagasság min. 3,5m 

o távol kell, legyen az akváriumtól, jól szellőztetett tér, üzemi hő ne 

terhelje a víz hűtését 

 Akvárium 2. (Jeges tengeri medence) 

 30.000l 

 tőkehalak farkasangolna, tengeri angolna, lepényhal félék 

 5°C vízhőmérséklet 

 a medence vízfelülete felett 200cm magas kezelőtér, a medence 

vízfelületéthez ebben a kezelőtérben egy 50cm magasságban elhelyezett a 

falak mentén körbefutó rács pallón (műanyag v. sós vizet álló beton 

felületen) mindenhol hozzá kell tudni férni 

 világítás ebben a 200cm kezelőtérben van elhelyezve 10.000K ledlámpák 

 Akvárium 2 - gépészeti tér: 

o 15m2 

o belmagasság min. 2,5m 

 Akvárium 3. (Mélytengeri medence) 

 30.000l 

 mélytengeri fajok 

 10°C vízhőmérséklet 

 a medence vízfelülete felett 200cm magas kezelőtér, a medence 

vízfelületéthez ebben a kezelőtérben egy 50cm magasságban elhelyezett a 

falak mentén körbefutó rács pallón (műanyag v. sós vizet álló beton 

felületen) mindenhol hozzá kell tudni férni 

 világítás ebben a 200cm kezelőtérben van elhelyezve 10.000K ledlámpák 

 Akvárium 2 - gépészeti tér: 

o 15m2 

o belmagasság min. 2,5m 

 sós víz keverő medence: 

 20.000l 

 geometria nem megszabott 

 zárt medence (sós pára nem jöhet ki) 

 meg kell oldani, hogy egy raklap tengeri só gépi mozgatással betermelhető 

legyen a medencébe, pl. felső sóledobó csúszda, vagy teherlift 

alkalmazásával 

 takarmánykonyha: 

 min. 30m2 
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 2 tálcás ipari mosogató 

 2 tálcás konyhai háztartási mosogató 

 a falon körben saválló polcrendszer 

 hideg meleg vízzel ellátott helyiség 

 fagyasztó + olvasztó kamra + előtér (12m2 (24m3) + 10m2 + 10m2) 

 állati takarmány hűtött tárolására, és felhasználásra történő előkészítésére 

 egyéb medencék víz gépészete (az állattartó tereknél nem specifikált 

medencékhez tartozó gépészeti megoldások befogadó helyiségei) 

 ház egyéb gépészet (a sokrétű hűtés és légtechnikát befogadó és kiszolgáló 

gépészeti terek méretezve a szükséges hűtési kapacitáshoz) 

 pingvin karantén 10+6+6m2: 

 3db ráccsal leválasztott állattartó tér (10+6+6m2) 

 minden boxban max. 30cm mély, 2m2-es töltő ürítő medencével  

 saját klímás, pozitív nyomásos szellőztetett terem 

 teljes műgyanta borítás, jól takarítható, pangóvizektől mentes, intenzív 

páraelszívással 

 karantén állatorvosi helyiség 15m2: 

 a pingvin karantén szomszédságában, az állatok folyamatos megfigyelését, 

és a kezelések elvégzését biztosító helyiség 

 közvetlen belátás a karantén boxokra, hőszigetelt üvegablakon keresztül 

 iroda 15m2 (2 munkahely az állatorvosi helyiség és az öltözők, illetve 

gondozói étkező közelében) 

 öltöző 45m2 

 2×6 fő elhelyezését biztosító női és férfi öltözők  

 zuhanyzó, mellékhelyiségek 

 az öltözőből a medencék kezelőtere, a pingvin karantén, az állatorvosi 

helyiség, az iroda, a gépészeti terek, a gazdasági udvar megközelíthetők 

legyenek a látogatótér elkerülésével 

 gondozói étkező-pihenő 30m2 (12 fő számára közös étkező helyiség) 

 takarító szertár 15m2 

 gazdasági udvar: 

 szolgálati bejárat 

 megközelítés az Állatpark főbejárat melletti, észak-nyugati kapujától 12 

tonnás tehergépjárművel 

 direkt megközelítés a jegesmedve, király pingvin, pingvin karantén, 

akvárium, akvárium karantén, dolgozói öltöző, pihenő, külső kifutók 

(rénszarvas, hegyi kecske, borjúfóka) irányába 

 csizma mosás 

 ládázott takarmány tárolása és mosása 

 szálas takarmány tárolás 
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SZÁRAZFÖLDI ÁLLATTARTÓ TEREK 

3. Jegesmedve (5 egyed) 

5 egyedre vonatkozóan 5 boksz és 3 kifutó tervezése szükséges. 

 Jogszabályi és tenyészprogram követelmények 5 egyedre: 

 min. 350m2 külső kifutó 

 min. 30m2, 90m3 boksz 

 min. 120m2, min. 2,5m mély medence 

 Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 3,5 m, kiegészítve 

egy legalább 1 m-es 45-90 fokos szögben befelé hajló magasítással. 

 Kerítésalap mélysége: legalább 1,5 m. 

 Ha a kerítés fémháló/fémrács: lyukbőség legfeljebb 10 cm, pálcavastagság 

legalább 3,2 mm. 

 Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon legalább 5 m-es 

függőleges fallal. 

 Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal 

együttesen legalább 5 m, úgy, hogy a vízszint feletti falmagasság legalább 

2,5 m. 

 Védőtávolság (látogatók számára) kerítés mentén: legalább 1,5 m. 

 1. sz. központi medvekifutó: 

 egy legalább 800m2-es jegesmedve kifutó, 400m3-es, 0-3m mély 

medencével 

 biztosítani kell a medvék víz alatti látványának megjelenítését 

 a kifutónak minél több természetes, a medvék számára fontos 

környezetgazdagító elemet kell tartalmaznia 

 a kifutó nyitható tetővel rendelkezik, melyet jún-aug között bezárunk és 

akkor 20 fokra hűtjük a teret 

 a jegesmedve bemutató látogató folyosójának, ahol a vendégekre a nyári 

hónapokban 25°C-os levegőt fújunk, végig kell haladnia a központi kifutó 

mellett 

 a jegesmedve bemutató látogató folyosója mentén ki kell alakítani egy 

legalább 100m2-es klíma kamrát, klasszikus északi sarki táj bemutatására 

 2. sz. nyitott medve kifutó: 

 a központi kifutóhoz hasonló környezetgazdagító elemekkel kialakított, 

legalább 100m3-es medencét tartalmazó kifutó 

 a jelenlegi sirály röpde helyén kerülne kialakításra, nyitott, festett 

sziklafallal. Központi eleme egy 4-5 sziklapatak, zúgó, amely egy 100m3-

es medencébe ömlik 

 3. sz. elkülönítő kifutó: 

 a meglévő, jegesmedve medence környezetében kialakított kifutó, hasonló 

elvek szerint kialakítva, mint a másik két kifutó, de ez a kifutó a közönség 

számára nem látható 

 a kifutókat úgy kell kialakítani, hogy falaik találkozásánál elhelyezhető 

legyen egy központi kb. 80m2-es jegesmedve boksz rendszer 

 a boksz rendszerből az állatok átengedhetők legyenek az összes kifutóba 

közvetlenül, vagy rövid átvezető folyosókon keresztül 

 gondozóknak min. 2m szélességű kezelő folyosók kellenek 

 kifutók kapui min. 2,5m szélesek 
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 a boxok elhelyezése direkt napsugárzástól mentes, max. 25°C-on tartható, 

jól szellőztetett helyen 

 

4. Humboldt pingvin (20 egyed) 

 Jogszabályi tenyészprogram követelmények 20 egyedre: 

 külső kifutó: min. 59m2, belső min. 24m2, 48m3 

 medence: min. 35m2, min. 1,25m mély   

 EEP: 

- min. 80cm mély, min. 100cm széles vízfelületek 

- szárazföld-vízfelület arány 2:1, min. 40m2-20m2 20 egyedre 

- hőmérséklet optimum 3-29°C  

 Minimális méretek:  

 külső szárazföld: 110m2 

 külső víz: 50m2, 0-1,5m mély, 3-5m széles 

 belső / telelő: 60m2, min.120m3 

 gondozói tér a telelőben: 15m2 

 karantén: együtt a király pingvinnel és sziklaugró pingvinnel 

 gépészeti tér: 20m2, 2,5m magas 

 A látogatók számára a frontoldalon víz alatti és szárazföldi látványt egyaránt 

biztosító bemutató. A frontoldalon kialakított betekintő minimális magassága 

150cm. 

 A medence szélessége 3-5m. 

 A bemutató hátterébe rejtve a kiszolgáló egységeket (telelő + gondozói tér, 

karantén, gépészeti tér) biztosítani kell. 

 A telelő mérete 60m2, elektromos fűtéssel, világítással, műgyanta burkolattal. 

 A telelőben temperálási lehetőség 0-29°C között. 

 A medence nem fagyhat be. 

 A kifutó tetején szúnyogháló szükséges. 

 hatékony pangó víz elvezetés a szárazföldön és zárt helyiségekben 

 légszűrés a zárt térben: Aspergillus gomba elleni védelem (2,5-3 micron) 

 

5. Király pingvin, sziklaugró pingvin (16egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 20 egyedre: 

 belső: min 36m2, min 72m3 

 medence: min. 60m2, min. 2m mély 

 EEP: 

- medence min. 18,5m2, mélység 1,25m 

- szárazföld: min. 18,5m2 hőmérséklet optimum: 0-11°C 

- terem hőmérséklet optimum: 0-11°C 

- víz hőmérséklet: 4-13°C 

 Minimális méretek:  

 szárazföld: 40m2 

 medence: 60m2, 2m mély,  

 gondozói tér: 4m2 

 gépészeti tér: 30m2, 2,5m magas 

 A pingvinek medencéje látható legyen a látogatók számára.  

 A pingvinek természetes környezetét bemutató háttérrel és dekorációval 

kialakítva. 
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 A belső tér magassága 2,5m, mesterséges világítást igényel, illetve bizonyos 

pontokon jeges felületeket kell kialakítani. 

 A vízhőmérsékletet 4-13°C közötti tartományban kell tartani, a 

léghőmérsékletet 0-15°C között, intenzív páraelszívással. 

 Az állatok számára a sziklák között elszórtan 0,5m magas, és 0,5m széles 

költőüregeket kell biztosítani, ezek száma 10db. 

 A betekintő felületeken párátlanítás a látogatói oldalon. 

 Nyílászárók védelme szúnyogok ellen 

 Hatékony pangó víz elvezetés a szárazföldön és zárt helyiségekben 

 Légszűrés: Aspergillus gomba elleni védelem (2,5-3 micron) 

 Elkülöníthetőség a szárazföldön 

 A látogatótér elkerülésével elérhető legyen a külön klímával, szellőzéssel és 

vízkezeléssel ellátott karantén (lsd. „3. Jeges tenger”) 

 A légtechnológiát a látogatói terektől teljesen elkülönített rendszerben kell 

megoldani. 

 Látványvilág kialakításakor összhangba kell hozni a sziklaugró pingvinek és 

király pingvinek természetes környezetét imitáló dekorációs elemeket. 

 

6. Borjúfóka (5 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 5 egyedre: 

 kifutó: min. 35m2 

 medence: min. 60m2, mélység min. 2m 

 kis sósvizű medence 

 elkülönítési lehetőség 

 Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, 

fémrács vagy fémháló, magassága: legalább 1 m-rel a vízszint felett. 

 Ott, ahol közvetlenül medence mellett vagy felett található a látogatói tér, 

gondoskodni kell a beesés megakadályozásáról. 

 A biztonsági üveg vastagsága (vízhatároló felületeken kívül): legalább 10 

mm. 

 EEP: 

- víz hőmérséklet: 0-25°C 

- szárazföld: min. 25m2 

- medence: min. 80m2, mélység 0,2-1,5m 

 Minimális méretek:  

 nagy medence: 500m3, 0-2,5m mély 

 szárazföld: 60m2 

 ellető medence: 5×3m, 0-1,5m mély 

 ellető szárazföld: 3×2m 

 karantén medence: 5×3m, 2m mély 

 karantén szárazföld: 15m2 

 gépészet: 30m2 

 A kifutó területe 300-400m2 melynek fele fedetten, illetve árnyékos területen 

kerüljön kialakításra.  

 A nagy medencét 3-10m szélességű öblökkel kell kialakítani. A látogatók 

felőli oldalán 2 m mélység körüli, a távolabbi oldalon 1m mélységtől finoman 

sekélyedik, és kifut a partra. A nagymedence 1/3-2/3 arányban kettéosztható 

zsilipekkel. Közepén pihenő szigetek. 
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 A szárazföld zöme a nagy medence látogatóktól távolabbi oldalán helyezkedik 

el, a borjúfókák természetes élőhelyére jellemző dekorációs és 

környezetgazdagító elemekkel. 

 Szükséges kialakítani egy sekély ellető medencét, illetve egy elzárt 

karantén/orvosi medencét. Mindkét medencének közvetlenül a nagy 

medencéhez kell kapcsolódnia: 

 Az ellető medence 5mX3m, legmélyebb ponton 1,5m mély, a partja 

körben folyamatosan sekélyedik. A nagy medencével közös fal felett 1m 

magas határolást, a két medence között súberes átjárást, valamint az ellető 

medencéhez ajtón való bejárást biztosítani kell. 

 Az ellető határolása látogatóktól takarjon, helyenként vizuális kontaktot 

engedjen az állatok számára a nagy térrel. 

 A karantén medence környezetének izoláltságát, 0-20°C közötti 

temperálását biztosítani kell. Természetes fény nagy mennyiségben álljon 

rendelkezésre. A karantén tér alapterülete 30m2. Ebből 15m2 egy 0-2m-re 

mélyülő medence, a nagymedence felé eső átjárója, valamint a karantén 

szárazföld területe, illetve az azon elhelyezett két mobil box (200cm 

hosszúak 110cm szélesek és 60cm magasak) felé 50cm mélységtől 

finoman sekélyedő partvonallal.  

 A karantén teret a látogatók nem látják. 

 a medencék vizének hűtését nyáron max. 25°C-ra meg kell oldani (a víz 

hűtésére napelem használata a nyári hónapokban) 

 árnyékolás a medencék és szárazföldek 70%-a felett 

 vízfelületek ne fagyjanak be (optimum 4-20°C) 

 a gépészeti berendezések elhelyezéséhez legalább 30m2, 2m magas gépészeti 

tér szükséges, rejtve 

 

7. Hóbagoly, szakállas bagoly, Amerikai uhu (15 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 6 egyedre: 

 külső röpde: min. 64m2, 192m3 

 belső: 34m2, 102m3 

 Ha a kerítés fémháló/fémrács: rácsozat lyukbősége legfeljebb 10 cm, 

pálcavastagság: legalább 1,8 mm 

 védőtávolság: legalább 0,5 m. 

 Minimális méretek:  

 röpde: 300m2, 1200m3 

 belső / elkülönítő: 5×9m2, 36m3 

 sűrű aljnövényzettel, örökzöld fákkal és cserjékkel beültetett röpde 

 a madarak természetes viselkedését biztosító környezet kialakításával, 

 tetőn árnyékoló-esővédő takarásokkal 

 háttérben látogatóktól takarást biztosító, deszkával burkolt elkülönítőkkel 

 sekély mélységű fúrt kúttal táplált,0-30cm mélységű, 2m2 vízfelület 

 2,2mm vastagságú, horganyzott, 40×40mm lyukbőségű drótfonattal borítva 

 

8. Fehérfejű réti sas (4 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 4 egyedre: 

  külső röpde: min. 50m2, 150m3 

 belső: min. 20m2, 60m3 
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 Ha a kerítés fémháló/fémrács: rácsozat lyukbősége legfeljebb 10 cm, 

pálcavastagság: legalább 1,8 mm 

 Minimális méretek:  

 röpde: 600m2, 3000m3 

 elkülönítő: 2×100m2, 500m3 

 ritkás, alacsony cserjés aljnövényzettel, a madarak természetes viselkedését 

biztosító környezet kialakításával 

 sekély mélységű fúrt kúttal táplált, 150m2 vízfelülettel (halastó), 0-50cm 

mélységgel  

 tetőn árnyékoló-esővédő takarásokkal 

 háttérben látogatóktól takarást biztosító, deszkával burkolt elkülönítőkkel 

 2,2mm vastagságú, horganyzott, 40×40mm lyukbőségű drótfonattal borítva 

 

9. Kanadai lúd, Sarki lúd, Császárlúd, pehelyréce fajok (20 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 10 egyedre: 

 medence: min. 22m2, 0,3m mélység 

 külső röpde: min. 50m2, 150m3 

 belső: min. 26m2, 52m3 

 Minimális méretek:  

 medence: 100m2, 0-0,5m mély 

 szárazföld 100m2 

 sekély mélységű fúrt kúttal táplált vizes élőhely, a madarak természetes 

viselkedését biztosító környezet és dekorációs elemek kialakításával 

 

10. Lumma, Lunda (8 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 12 egyedig: 

 medence: min. 6m2, 0,2m mélység 

 külső röpde: min. 10m2, 25m3 

 belső: min. 10m2, 25m3 

 Minimális méretek:  

 röpde: 50m2, 250m3 

 medence: 30m2, 36m3 

 sekély mélységű fúrt kúttal táplált vizes élőhely, a madarak természetes 

viselkedését biztosító környezet és dekorációs elemek kialakításával 

 

11. Sirály és más, tengeri halevő madarak (15 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 10 egyedre: 

 medence: min. 20m2, 0,2m mélység 

 külső röpde: min. 40m2, 120m3 

 belső: min. 25m2, 75m3 

 Minimális méretek:  

 medence 

 szárazföld  

 10m magasan drótháló fedéssel ellátott, belül tengerparti táj hangulatát idéző 

röpde 

 a röpdében töltő ürítő (sekély mélységű kútról folyamatos átfolyó rendszerrel 

működtetett) medence 50m2, max 30cm mély 
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12. Rénszarvas (16 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 10 egyedre: 

 kifutó: min. 600m2 

 belső: min. 32m3 

 Az állattartó teret határolhatja fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, 

száraz-, illetve vizesárok. 

 Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2,2 m. 

 Ha a kerítés fémháló/fémrács: rácsozat lyukbősége legfeljebb 30 cm, 

pálcavastagság: legalább 2 mm. 

 A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm. 

 Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon legalább 1,7 m-es 

függőleges fallal, amelyet legalább 0,5 m magas kerítés egészít ki a 

látogatói oldalon. 

 Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 

m, amelyet legalább 1 m magas kerítés egészít ki. 

 Védőtávolság: legalább 0,5 m. 

 Minimális méretek:  

 kifutó: 1000m2 

 különböző, természetszerű határoló elemekkel (farönk, szikla, domb) 1,5m 

magasan körbekerített erdei kifutó rendszer 

 határolhatja tó, szárazárok, vizes árok, sziklafal, villanypásztor 

 kifutóban folyosó („ösvény”) rendszert kell kialakítani, hogy a rénszarvasok 

vonulásának irányt adjon, és lehetőséget teremtsen a kifutó 3 felé osztására 

 benne elhelyezhető másik faj (pl. sas, bagoly, víziszárnyas röpde) 

 közelben, vagy a kifutóban ivóvíz elérhető legyen 

 dagonya és egyik oldalán nyitott, szénapadlással megépített 30m2-es fa istálló 

a kifutóban 

 

13. Fehér farkas (4 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 4 egyedre: 

 kifutó: min. 200m2 

 Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, fémrács, fémháló, száraz-, 

illetve vizesárok. 

 Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m, kiegészítve 

legalább 3 sor villanypásztorral, szünetmentes tápegységgel, vagy legalább 

2 m kiegészítve egy legalább 0,5 m-es, az állatok felé 45-60 fokos szögben 

befelé hajló magasítással. 

 Kerítésalap mélysége: legalább 2 m 

 Ha a kerítés fémháló/fémrács: rácsozat lyukbősége legfeljebb 10 cm, 

pálcavastagság: legalább 2,4 mm. 

 A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű, 

biztonsági üvegtábla is lehet. 

 Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon függőleges falú; kiugrás 

gátló nélkül legalább 2,5 m, kiugrás gátlóval legalább 2 m falmagassággal. 
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 Vizesárok: legalább 5 m széles, kiugrás gátló nélkül legalább 2,5 m, 

kiugrás gátlóval legalább 2 m falmagasságú, úgy, hogy a vízszint feletti 

falmagasság legalább 1,5 m. 

 Védőtávolság: legalább 1 m. 

 Minimális méretek:  

 kifutó: 3x300m2 

 belső elkülönítő: 5x6m2 

 gondozói tér: 10m2 

 három egyenértékű kifutó, központjában téglából készült belső elkülönítő, 5db 

rácsokkal elválasztott, 6m2-es boksz-szal 

 rács kerítése 2m beton alappal készített, 5m magas, 40×40 lyukbőségű, 2,5mm 

vastagságú drótfonat, tetején 50cm visszahajlással, a drótfonatba több helyen 

4m2-es, 15 mm-es ragasztott biztonsági üveg kerül elhelyezésre 

 sziklákkal, domborzattal, lombhullató és örökzöld növényzettel dekorált kifutó 

 ásásra alkalmas aljzat, 

 több kiülő domb 

 dagonya 

 a belső elkülönítő közelében ivóvíz elérhető legyen 

 

14.  Hegyi kecske, Dall juh (7 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 7 egyedre: 

 kifutó: min. 390m2 

 Az állattartó teret határolhatja fal, fa karám, áttörésbiztos üveg, fémrács, 

fémháló, száraz-, illetve vizesárok. 

 Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,8 m. 

 Ha a kerítés fémháló/fémrács: 

 rácsozat lyukbősége: legfeljebb 20 cm, pálcavastagság: legalább 2 mm. 

  

 A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm. 

 Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon legalább 2,5 m-es 

függőleges fallal. 

 Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 

m, amelyet legalább 1 m magas kerítés egészít ki. 

 Védőtávolság: legalább 0,5 m. 

 Minimális méretek:  

 kifutó: 500m2 

 sziklás, északi hegyoldalon kialakított kifutó 

 min. 300cm magas természetes hatású határoló rendszerrel 

 zöld, természetes telepített aljnövényzet és kavicsos foltok, lejtés, lefolyás 

kivezetve a kifutóból, hogy a szennyeződést lemossa az eső 

 kerítés vonalvezetése a kifutó 3 részre osztását tegye lehetővé egy központi 

istállóval, benne befogó rendszerrel 

 

15.  Sarki róka (5 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 5 egyedre: 

 kifutó: min. 42m2 

 Minimális méretek:  
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 kifutó: 50m2 

 ásási lehetőség 

 kisméretű sziklák, örökzöld cserjék 

 ellető-etető-befogó boksz rendszer 

 fürdési lehetőség 

 1,5m mély beton alappal épített, 2m magas, 2,5mm vastagságú, 40×40mm 

lyukbőségű drótfonat határolás 

 

16.  Nyérc (5 egyed) 

 Jogszabályi és tenyészprogram (EEP) követelmények 5 egyedre: 

 kifutó: min. 9m2, 18m3 

 medence: 7m2, 0,25m mély 

 Minimális méretek:  

 kifutó: min. 50m2 

 medence: 10m2, 1m mély 

 benyúló faágakkal berendezett vízparti élőhely 

 vízből és szárazföldről megközelíthető etető-ellető-megfigyelő boksz rendszer 

 a kifutót 10mm-es biztonsági üvegkerítés határolja körbe 1,5m magasan 

 

IDŐUTAZÓ - PANOPTIKUM  

Legalább 700m2 területen, jégkorszakra jellemző hangulati elemek, animatronic 

valósághű szobrokkal és szellemvasút pályával.  

 

LÁTOGATÓUTAK 

A vendégek számára kétféle úton érhetők el a látványelemek: 

 GYALOGÚT: A gyalogút legalább 3m széles, akadálymentesített legyen, melyen 

elérhető minden, fentebb részletezett látványosság. 

 CSÓNAKÚT: Egy legalább 250m hosszú, mesterséges folyó kell, hogy legyen, amin 

négy személyes, úszó, szállító egységekben utaznak a vendégek.  A folyó pályáját úgy 

kell megtervezni, hogy érintse néhány állatfaj kifutóját, mesterséges élményelemek 

telepítése is lehetséges. Indulás és érkezés a jégvilág bejárata előtti úton történjen.  

 

KISZOLGÁLÓ TEREK 

 Az üzemeltetéshez szükséges gazdasági-személyzeti terek, öltözők, zuhanyzók, a 

dolgozó személyzet részére kialakított egyéb helyiségek, a nagy medencéhez 

csatlakozóan a búvárok bejutásának biztosításával. 

 A különböző hőmérsékletű terek légállapotait biztosító technikai háttér, hűtőgép házak, 

jég és hó gyártó gépek elhelyezéséhez szükséges terek, kiszolgáló gépészeti helyiségek. 

A medencék üzemeltetését, hűtését biztosító vízgépészeti terek, kiszolgáló gépészeti 

helyiségek. 
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A területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat előírásai: 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által a város közigazgatási területére vonatkozó 

21/2007. (VI.12) Közgyűlés rendeletével jóváhagyott többször módosított szabályozási terve a 

Nyíregyháza 15010/2 hrsz.-ú belterületi ingatlant Különleges közhasználatú építményi zóna 

a funkció megjelölésével > = 10% beépítettséggel (Ki) jelöli ki.  

 

A helyi építési szabályzat 10. § (2) bekezdése értelmében: 

KÜLÖNLEGES KÖZHASZNÁLATÚ ÉPÍTMÉNYI ZÓNA  

„a)  A  terület  különleges  célokat  szolgáló  közhasználatú  építmények,  és  egyéb,  helyi 

sajátosságot  hordozó  kulturális,  sportolási,  szabadidős  célú,  szórakoztatási-vendéglátási, az  

alapvető  rendeltetéshez  kapcsolódó  kiegészítő  gyógy-,  és  egészségügyi  szolgáltató  

létesítmények elhelyezésére szolgál.  

b)  A  területen  csak  a  szabályozási  tervlapon  megnevezett,  vagy  az  ott  megnevezettel 

funkcionális  egységet  képező  építmény-csoportok  és  az  azok  rendeltetésszerű működéséhez 

szükséges egyéb építmények helyezhetők el.  

c)  A  szabályozási  terv  az  egyes  övezetbe  tartozó  ingatlanokon  belül  eltérő  kizárólagos 

használatot is és azok kialakításának feltételeit, módját, helyét is rögzíthet és rendeltetést is 

meghatározhat.  

d) A  szabályozási  terven  jelölt  kizárólagos  használatú  közforgalom  elől  el  nem  zárható 

területeket  elkeríteni  nem  lehet,  de  rájuk  a  közhasználatú  közcélú  területekre  alkotott 

helyi rendelet szerinti használat módja alkalmazandó.  

e) Sportolási, szabadidős  célú  létesítményeknél  a  technológiailag  szükséges 

építménymagasság   engedélyezhető maximum 18,5 m-ig.”  

 

A helyi építési szabályzat 29/A. § értelmében: 

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT   

„a)  Az övezetben mindennemű tevékenység csak az Országos Területrendezési Tervről szóló 

törvény adott övezetre vonatkozó előírásai szerint végezhető.  

b)  Az  ökológiai  hálózat 117   területén  újabb  beépítésre  szánt  területek  kijelölése  illetve  

a folyamatosságot megbontó létesítmény elhelyezése nem engedélyezhető. A természetes 

folyamatosság megtartását az építési engedélyezési eljárás során igazolni kell.” 

 

A helyi építési szabályzat 29/A. § értelmében: 

TERMÉSZETI TERÜLET  

„a)  A természeti területekre vonatkozóan a természet védelméről szóló törvény előírásait kell 

alkalmazni.  
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b) Természeti területen mindennemű tevékenység  (építési  tevékenység,  művelési  ág 

változtatás) csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet.” 

 

Az övezeti jel: Ki 710847 

 7: egyéb építési zóna az övezet építészeti karaktere  

 1: nem kialakult 

 0: adottságoktól függő módon építhető be 

8: az övezetben megengedett legkisebb építési telek nagysága: 4000 m2   

 4: maximális beépíthetőség: 30%    

 7: Az övezetre előírt max. épületmagasság: 12,5-16,0m /fsz.+4 emelet+TT/ 

 

Nyíregyháza, 2018. október 5. 
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I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

Bevezetés  
 

Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közös érdeke és célja, hogy a teljesítésre alkalmas 

Ajánlattevők ajánlata érvényesnek minősüljön. Ehhez szükséges, hogy az ajánlati felhívásban, 

a jelen közbeszerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt 

követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat kerüljön benyújtásra Ajánlattevők 

részéről.  

 

A tárgyi Közbeszerzési Dokumentumok összeállításának célja, hogy elősegítse és támogassa 

az Ajánlattevőket érvényes ajánlatuk összeállításában, azonban a Közbeszerzési 

Dokumentumok áttanulmányozása nem mentesíti Ajánlattevőket a mindenkor hatályos magyar 

közbeszerzési törvény és kapcsolódó jogszabályok ismerete alól.  

 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) és kapcsolódó végrehajtási rendeleteinek az eljárás 

megkezdésének napján (a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített napon) 

hatályos változatát alkalmazza.  

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatására az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezéseinek 

alkalmazásával kerül sor.  

 

Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 

becsatolt igazolások, okiratok továbbá az EKR rendszerbe feltöltött információk, adatok 

tartalmának valódiságáért. Az ajánlatban csatolt nyilatkozatok, iratok tartalma kapcsán 

felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltakra.  
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II. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN / AZ EKR 

HASZNÁLATA 

 

1. AZ AJÁNLAT PONTOSSÁGA  

 

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen Közbeszerzési Dokumentumok 

gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt előírás, formai követelmény, kikötés, 

a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.  

 

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlattételhez szükséges 

információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik. Ajánlatkérő az 

ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe Ajánlattevőnek – a pontos információk 

hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. 

 

1.1. Az ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy a Kbt. 40. §-

ának (1) bekezdése, továbbá az EKR rendelet 2. §-ának (1) bekezdése valamint 35. §-ának (1) 

bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszer (a 

továbbiakban: EKR) útján kerül lefolytatásra.  

 

1.2. Az EKR a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a 

közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer, amely a 

https://ekr.gov.hu címen érhető el.  

 

1.3. Az EKR rendelet főszabályként kötelezővé teszi az EKR-en keresztül történő 

kommunikációt, ezért az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.  

 

1.4. Az Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy 

valamennyi, az Ajánlatkérőnek címzett irat – érdeklődés jelzése, kiegészítő tájékoztatás-kérés, 

ajánlat, hiánypótlás, stb. - kizárólag az EKR rendszer útján nyújtható be, az EKR rendeletben 

foglalt kivételekkel. Más módon – személyes, postai úton, e-mail útján stb. - benyújtott iratok 

átvételére, figyelembe vételére az Ajánlatkérőnek az EKR rendelet alapján főszabály szerint 

nincsen lehetősége.  

 

1.5. Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását az elektronikus 

közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről 

szóló 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus 

Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR 

ügyfélszolgálatának elérhetősége: helpdesk@nekszt.hu (munkanapokon (8:00 – 16:00): +36 1 

465 8899 telefonszámon); továbbá: ugyfelszolgalat.nekszt.hu.  

 

1.6. Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az 

EKR felhasználói támogatása a NEKSZT Kft. alapvető feladata, ezért az ajánlat 

összeállításához az EKR használatával kapcsolatos kérdésekkel a NEKSZT Kft.-t kell 

megkeresni az előző pontban feltüntetett elérhetőségeken.  
Az EKR működésével vagy üzemzavarával (üzemszünetével, nem működésével) kapcsolatos 

kérdéseket Ajánlatkérő nem tekinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek és nem válaszol 
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ezekre. Kérjük, hogy az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők a vonatkozó kérdéseikkel 

az EKR üzemeltetőjéhez forduljanak.  

 

1.7. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az EKR használatával 

kapcsolatban a NEKSZT Kft. felhasználói útmutatót bocsátott rendelkezésre, amely a 

https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas linken érhető el.  

 

2. ÜZEMSZÜNET, ÜZEMZAVAR / ELTÉRÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON 

TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓTÓL 
 

Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 

szabályokról 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 1. § (2) 

bekezdése alapján az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR 

használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és 

leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok elektronikus 

benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat.  

 

2.1. Üzemszünet:  
 

Az üzemszünet az EKR rendelet 22. §-ának (1) bekezdése alapján minden olyan tervezhető 

technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.  

Az EKR üzemeltetője minden, az EKR rendelet 22. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemszünetet 

munkanapokon este 19 óra és hajnali 2 óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli 

időszakra ütemez.  

Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevekénységről az EKR 

honlapján és saját honlapján tájékoztatót tesz közzé legalább 1 munkanappal a tevékenység 

megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott 

működőképességét eredményezi.  

Kérjük az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az EKR és a NEKSZT Kft. honlapján a 

közbeszerzési eljárás folyamán rendszeresen – különösen az ajánlatok, hiánypótlások, stb. 

beadását megelőző napokban – tájékozódjanak az esetleges üzemszünetek időpontjával 

kapcsolatban. Az üzemszünetek időpontjára az Ajánlatkérőnek nincsen ráhatása.  

 

2.2. Üzemzavar:  
 

Az EKR rendelet 22. §-ának (2) bekezdése alapján az üzemzavar az EKR üzemeltetője által 

megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett 

üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő 

helyzet.  
Az MvM rendelet 3. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján az EKR rendelet 22. §-ának (2) 

bekezdése szerinti üzemzavar esetén az EKR üzemeltetője az üzemzavar észlelését és 

beazonosítását követően haladéktalanul az EKR honlapján - vagy annak működőképtelensége 

esetén a saját honlapján - tájékoztatást tesz közzé, valamint a tájékoztatásnak a Közbeszerzési 

Hatóság honlapján történő közzétételét is kezdeményezni.  

Az EKR üzemeltetője az üzemzavar észlelésére vonatkozó bejelentések fogadását 

folyamatosan, az általa közzétett elérhetőségeken (legalább elektronikus úton, munkanapokon 

nyolc és tizennyolc óra között telefonon is) biztosítja, és azokat kivizsgálja.  

Fentiekkel összefüggésben az elektronikus úton történő kommunikációtól és az EKR 

alkalmazásától eltérni - az EKR rendelet 3. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján – kizárólag 

abban az esetben lehetséges, ha az EKR üzemeltetője által a honlapján közzétett tájékoztatás 
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alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási 

rendeleteinek megfelelő eljárást.  

 

2.3. Az ajánlattételi határidő időpontjának üzemzavar esetén szükséges meghosszabbítása 

/ eljárási cselekmények határidőben történő̋ teljesítése üzemzavar esetén:  

 

Az EKR rendelet 16. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az 

EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett 

tájékoztatás alapján igazoltan  

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2) 

bekezdés] az Ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy 

órában összesen legalább százhúsz percig, vagy  

b) anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar 

folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább 

huszonnégy óráig nem elérhető.  

Az Ajánlatkérő a fenti - a) és a b) pont szerinti - esetekben is köteles az ajánlattételi határidőt 

meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR 

üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé (EKR rendelet 16. § (2) bekezdés).  

Az EKR rendelet 17. § (1) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt 

gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen 

hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés 

kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [EKR rendelet 22. § (2) 

bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR 

helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő az EKR működésének 

helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben 

teljesítettnek fogadja el.  

Nem követ el jogsértést az Ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 

valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt kizárólag azért mulaszt el, mert az 

EKR üzemzavara [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény 

határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének 

helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.  

 

3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOKKAL 

SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK HASZNÁLATA  

 

3.1. Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 

benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható:  

a) az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,  

b) vagy – amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - 

papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.  

 

3.2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként 

rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat 

részeként megtenni.  

 

3.3. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap nem áll 

rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumként is, az Ajánlatkérő azonban nem követeli meg elektronikus 

aláírás alkalmazását.  
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E nyilatkozatokat az Ajánlatkérő az EKR-be feltöltve kéri benyújtani elektronikus 

dokumentumként, .pdf, word vagy excel fájlformátumban, az Ajánlatkérő IV. pontban foglalt 

előírása szerint. A .pdf formátumú dokumentumokat cégszerűen /adot szervezet képviseleti 

formájának megfelelő formában aláírva szükséges benyújtani (a papíralapon aláírt 

dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (scannelt dokumentum) vagy 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként).  

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak az ajánlattevő által generált jelszavas vagy egyéb 

védelmet. Az Ajánlatkérő – ide nem értve az excel és a word formátumú fájlok benyújtásának 

előírását – csak nem módosítható fájlok benyújtását fogadja el. Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági 

szereplőket, hogy az ajánlat részeként elektronikusan feltöltésre kerülő dokumentumok 

elnevezése (fájlnév) maximum 15 karakter legyen.  

Amennyiben az Ajánlatkérő iratmintát készített a jelen pont szerinti nyilatkozatok megtételére, 

abban az esetben a vonatkozó iratmintát megfelelően kitöltve és aláírva - papíralapú 

dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában - szükséges az ajánlat részeként 

feltölteni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is 

mellékelhető.  

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a jelen 

pontban előírt, a dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelménynek, de 

az Ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az Ajánlatkérő - ha azt nem tartja 

szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy 

az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek.  

Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a jelen pontban 

előírt informatikai követelménynek és az Ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve 

jeleníthető meg, az az EKR rendelet 11. §-ának (2) bekezdése alapján nem tekinthető formai 

hiányosságnak, hanem azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot 

nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell 

eljárni. Ezzel összefüggésben kiemelten felhívja Ajánlatkérő a T. Érdeklődő Gazdasági 

Szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen bekezdésben leírtak olyan dokumentumot 

érintenek, amelynek hiánypótlására a Kbt. rendelkezéseire tekintettel nincsen mód, az az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi.  

 

3.4. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a 3.3. 

pontban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 

vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető 

meg, az ajánlattevőt az ajánlatkérő felhívja az ajánlat olvashatóságához és 

megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.  

Az Ajánlatkérő csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles 

igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő̋ előbbi 

nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, 

azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és 

a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.  

 

3.5. Hitelesített dokumentum: Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző által 

hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon 

hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a 

papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton 

megtett nyilatkozatot közjegyző - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 

bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel (EKR rendelet 10. § (3) bekezdése). 41  
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4. KÉPVISELET  

 

4.1. Képviselet az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatok (jelen közbeszerzési 

dokumentumok 3.2. pontja) tekintetében:  

 

4.1.1. Az EKR rendelet 13. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatot az EKR-en keresztül 

benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt 

a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges 

hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e 

vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.  

4.1.2. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 

ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek nevében 

az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok 

megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak 

és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan 

megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 

35. §-ának (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.  

4.1.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 

ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 

képviseletében eljárhat.  

4.1.4. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről 

a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 

tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni 

kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton 

teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.  

 

4.2. Képviselet az EKR-be feltöltött további nyilatkozatok (jelen közbeszerzési 

dokumentumok 3.3. pontja) tekintetében:  
 

Amennyiben valamely, az ajánlathoz csatolandó nyilatkozat megtételéhez az EKR-ben nem áll 

rendelkezésre elektronikus űrlap, e dokumentumokat a nyilatkozat megtételére jogosult, illetve 

köteles gazdasági szereplő cégszerű aláírásával kell ellátni (ide nem értve a szerkeszthető 

formátumban – word, excel – benyújtandóként előírt fájlok szerkeszthető verzióját). Az aláírás 

cégszerűségének ellenőrzése céljából az ajánlathoz csatolni kell (az EKR-ben történő feltöltés 

útján) az aláíró személyek aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját. 

 

5. AZ ELEKTRONIKUSAN MEGKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK BEÉRKEZÉSE  
 

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul 

automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének 

ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.  

 

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat vagy 

egyéb dokumentum benyújtásáról nem érkezik visszaigazolás, abban az esetben 
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lehetséges, hogy a beküldött dokumentum nem fog megjelenni az ajánlatkérői EKR-ben. 

A visszaigazolás hiányának okairól kérjük, hogy minden esetben írásban tájékozódjanak 

a NEKSZT Kft.-nél.  

 

6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS TELJESSÉGE  
 

Ajánlat az EKR-ben kizárólag az „Érdeklődés jelzése” gombra kattintást követően 

készíthető el!  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben van a konzultáción, illetve helyszíni 

bejáráson való megjelenés önmagában nem minősül az érdeklődés jelzésének!  

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban (beleértve a kiegészítő tájékoztatásokat is) 

meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás 

tárgyának teljesítésére.  

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát 

az esetleges hiánypótlást követően is hibásan vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, 

hogy az nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

7. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYELVE  
 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a 

magyar nyelv. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a magyar nyelv mellett más nyelv használatát 

az eljárásban. Az ajánlatkérő kizárja, hogy magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra 

kerüljön az ajánlat azzal, hogy részben angol magyar nyelvű ajánlatot sem áll módjában 

elfogadni Ajánlatkérőnek. Az ajánlat tehát teljes egészében magyar nyelven nyújtható be 

csupán.  

Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és az eljárás során mindennemű 

levelezés, illetve kapcsolattartás csak ezen a nyelveken történik.  

 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 

legalább annak felelős magyar vagy angol nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt 

az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szöveg tartalmának.  

 

A fordítás tartalmának helyességéért minden esetben az Ajánlattevő felelős. Az esetleges hibás 

fordítás tartalma nem eredményezhet hamis adatszolgáltatást vagy hamis nyilatkozattételt. A 

nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban 

foglaltakat az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. Az ajánlat 

vegyesen két nyelven nem nyújtható be.  

 

8. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI  
 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való 

részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli.  

 

Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatos költségeinek megtérítését – a Kbt. 177. §-ának (2) 

bekezdésében foglalt eset kivételével – semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől.  

Az Ajánlattevők a jelen közbeszerzési dokumentumokban fent írt jogcímen kívül egyéb, 

különösen anyagi igényt nem érvényesíthetnek az Ajánlatkérővel, illetve adott esetben az 
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Ajánlatkérő nevében eljáró szervezettel szemben. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy 

eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel, illetve az Ajánlatkérő nevében 

eljáró szervezettel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

 

9. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA ÉS VISSZAVONÁSA  
 

Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig (az ajánlati kötöttség beálltáig) 

módosíthatja (a Kbt. 55. § (7) bekezdése) vagy visszavonhatja (Kbt. 53. § (8) bekezdése).  

Az ajánlat módosítására és visszavonására is kizárólag az EKR-ben nyílik lehetőség. Az 

ajánlat módosítását megelőzően az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatát az 

EKR-ben vissza kell vonnia, technikailag ezt követően lehetséges új ajánlat megtétele.  

 

10. KIEGÉSZÍTŐ (ÉRTELMEZŐ) TÁJÉKOZTATÁS  
 

Az ajánlati felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban foglaltak értelmezésére, 

pontosítására szolgál a Kbt. 56. §-ában foglalt kiegészítő tájékoztatáskérési lehetőség.  

Kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó igény esetén a kérdések kizárólag az EKR útján tehetőek 

fel. Más módon – személyes, postai úton, e-mail útján stb. - kiegészítő tájékoztatás kérések 

benyújtására főszabály szerint nincsen lehetőség. Az EKR-en kívül feltett kérdések, 

továbbá az EKR rendszerrel összefüggő bármilyen kérdés nem minősül a Kbt. 56. § 

szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, ezért e kérdésekre az Ajánlatkérő nem ad 

választ.  
Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdései határidőben 

megérkezzenek Ajánlatkérőhöz.  

A válaszokat az Ajánlatkérő minden esetben az EKR útján válaszolja meg. Az ajánlatkérő 

kiegészítő tájékoztatását az ajánlattevők az EKR Kommunikáció oldalán a „Kiegészítő 

tájékoztatás nyújtása” sorban a „Megtekintés” funkciógombra kattintva tekinthetik meg.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokról az EKR nem küld 

értesítést, az ajánlattevőknek kell azokat a rendszerben maguknak szükséges megkeresni.  

 

11. AJÁNLATI ÁR ÉS ÁRFORMA  
 

Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kell megadni.  

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 

és hasznot is.  

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 

valutaneme is csak ez lehet. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét kizárólag magyar forintban 

fogja kifizetni. Az Ajánlattevő az ajánlati árban foglalt egyéb költségigénnyel nem léphet fel 

Ajánlatkérő felé.  

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához szükségesek. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési 

módot tartalmazhat, egyéb fizetési módot az Ajánlatkérő nem fogad el.  

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 

lennie, vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.  

Ajánlatkérő nem fogad el olyan későbbi díjkövetelést, melynek indoka az, hogy valamely elem 

kimaradt az ajánlatból vagy Ajánlattevő rosszul irányozta elő a tétel mennyiségét, sem pedig 

arra irányuló díjkövetelést, ami a teljesítéshez szükséges anyag beszerzési árának változását 

követően módosult ajánlattevő költségének terhére.  
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12. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA (ELEKTRONIKUS BONTÁS)  
12.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát 

követően, kettő órával később kezdi meg.  

12.2. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 

beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.  

12.3. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás 

időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.  

12.4. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti 

adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, 

ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.  

12.5. Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő nem tűz ki időpontot az ajánlatok bontására, az 

ajánlatkérő székhelyén ezzel kapcsolatban a gazdasági szereplők személyes megjelenésére 

nincsen lehetőség.  

 

13. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK  
 

A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló 

jogszabályok oltalomban részesítik, így a közbeszerzési dokumentumok, illetve azok bármely 

része az Ajánlatkérő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható tovább, valamint az 

ajánlat elkészítésén kívül fel nem használható. A közös Ajánlattevők tagjai közti 

dokumentumátadás nem minősül sem továbbadásnak, sem nyilvánosságra hozatalnak. Tilos 

továbbá az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül a közbeszerzési dokumentumokról 

adatokat vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, 

videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.  

 

14. A KBT. 73. §-ÁNAK (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS  
 

Az Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatásul közli azoknak a szervezeteknek a nevét (és 

elérhetőségeit), amelyektől az ajánlattevők tájékoztatást kaphatnak azon környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:  

 

- Nemzetgazdasági Minisztérium  

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek  

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.  

Telefonszám: +36-1-795-1400  

Telefax: +36-1-795-0716  

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 45  

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010  

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

 

A munkaügyi központok elérhetősége a www.munka.hu internet címen, egyéb információ a 

www.ommf.gov.hu internet címen található. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi 

és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján a munkavédelmi hatósági 

hatáskörben eljáró kormányhivatal gyakorolja az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és 
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hatásköröket. A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ellátja továbbá 

mindazon munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabály nevesítve 

feladat- és hatáskörébe utal.  

 

- a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és 

munkaügyi szakigazgatási szervei: munkavédelmi felügyelőségek (címek, elérhetőségek):  

 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228  

 

- a teljesítés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és 

munkaügyi szakigazgatási szervei: munkaügyi felügyelőségek (címek, elérhetőségek):  

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229  

 

- a teljesítés helye szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi 

szakigazgatási szervei (címek, elérhetőségek):  

https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek  

 

- Országos Tisztifőorvosi Hivatal  

https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/elerhetosegek/oth.html  

Cím:  1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  

Levelezési cím:  

1437 Budapest, Pf. 839.  

tisztifoorvos@oth.antsz.hu  

Központi telefonszám: 06-1-476-1100  

Zöld szám: 06-80-204-264  

Telefax: 06-1-476-1390  

Az ÁNTSZ intézeteinek, valamint a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerveinek és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek Járási 

Népegészségügyi Intézeteinek elérhetőségei a www.antsz.hu internet címen találhatóak.  

 

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Tel.: 1-301-

2900, zöld szám: 06-80-204-258, telefax: 06-1-301-2903, www.mbfh.hu) és az illetékes 

bányakapitányságokon (címek, elérhetőségek):  

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=27&lng=1  

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=20&lng=1  

 

- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, 

Mészáros u. 58/a., tel.: 06-1-224-9100, telefax: 06-1-224-9163, a területileg illetékes 

felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet címen található).  

 

15. Az ajánlat teljessége  
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban (beleértve a kiegészítő tájékoztatásokat is) 

meghatározottaknak megfelelően teljes körű ajánlatot kell adnia a jelen közbeszerzési eljárás 

tárgyának teljesítésére.  

Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát 

az esetleges hiánypótlást követően is hibásan vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, 

hogy az nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
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16. Rész-, és alternatív ajánlattétel  
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot az ajánlati felhívásban írtak 

szerint nem nyújthat be.  
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem 

nyújthat be.  
A többváltozatú ajánlat az ajánlattevő által benyújtott ajánlatokat érvénytelenné teszi.  

 

17. Ajánlati kötöttség és Ajánlati biztosíték  
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásában és a jelen Dokumentációban meghatározott feltételekhez 

(Ajánlatkérő kötöttsége), az Ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) a tárgyalások 

lezárásától 30 napig kötve van.  

 

Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti 

az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására a Kbt. 

70. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint.  

 

Az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 

időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott 

határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt 

időpontig fenntartja.  

Amennyiben valamelyik Ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 

lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát 

Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja.  

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és 

amennyiben az Ajánlatkérő az eljárásban második helyezett Ajánlattevőt is hirdet, a második 

legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik 

a Kbt. 131. §-ának (5) bekezdése szerint.  

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban írtak szerint nem köt 

ki ajánlati biztosítékot.  

 

18. Egyéb, szerződésben megkövetelt biztosítékok  
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban jelen közbeszerzési dokumentumok és annak 

részeként kiadott szerződés-tervezetben írtak szerint köt ki szerződést biztosító 

mellékkötelezettségeket, valamint a Kbt. 134. §-a szerinti biztosítékokat.  

 

19. A Közbeszerzési Dokumentumok  
A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló 

jogszabályok oltalomban részesítik, így a közbeszerzési dokumentumok, illetve azok bármely 

része az Ajánlatkérő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható tovább, valamint az 

ajánlat elkészítésén kívül fel nem használható. A közös Ajánlattevők tagjai közti 

dokumentumátadás nem minősül sem továbbadásnak, sem nyilvánosságra hozatalnak. Tilos 

továbbá az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül a közbeszerzési dokumentumokról 

adatokat vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, 

videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.  
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20. A szerződés  
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban rögzített típusú szerződést kíván kötni a Kbt. 131. §-ának 

(4) bekezdése szerinti ajánlattevővel. A szerződés-tervezetet az Ajánlatkérő a jelen 

közbeszerzési dokumentumok részeként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.  

Amennyiben Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott szerződés-tervezettel kapcsolatban 

kérdése, észrevétele van, úgy azt a kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérés szabályai szerint 

vagy a tárgyalásokon jelezheti az ajánlatkérő felé.  

 

21. Nyilvánosság  
Az eljárás eredményeként megkötött szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) pontjára 

és (2) bekezdésére tekintettel közérdekből nyilvánosnak minősül, azt Ajánlatkérő – a Kbt. 43. 

§-ában előírt kötelezettségére tekintettel - a szerződés megkötését követő ügykezelést követően 

haladéktalanul közzéteszi, azzal, hogy amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé 

teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44. §-a alkalmazandó.  
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III. Az ajánlatok összehasonlító értékelése 
 

Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, a Kbt. 69. § (2) alapján 

megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően, jelen 

eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés 

c) pont) alapján értékeli, a következő értékelési részszempontok alapján.  

 

1. Az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevő rendelkezik zoológus szakemberrel, aki a 

képesítés megszerzését követő legalább 5 éves állatkertben eltöltött szakmai gyakorlati 

idővel rendelkezik (Igen/Nem) súlyszám: 10  

2. Vállalt tervezői művezetés időtartama, mérnöknapok száma (0 nap- maximum 60 

mérnöknap) naptári napban megadva (hó) – súlyszám: 25  

3. Késedelmi kötbér napi mértéke (%-ban megadva, min. 0,4-max. 2,00% / késedelemmel 

érintett nap; a késedelemmel érintett rész. nettó ellenértékére vonatkozóan kerül 

felszámításra). - súlyszám: 10  

 

4. Nettó Ajánlati ár – súlyszám: 55 

 

Az egyes részszempontokra adható pontszám felső ponthatára 100, alsó ponthatára 0.  

 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező felolvasólapon tett megajánlások kerülnek 

értékelésre az alábbi pontszámítási módszer szerint: 

- pontkiosztás  

- arányosítás 

 

Az 1. részszempont esetén az Ajánlatkérő a pontkiosztás, míg a 2. és 3. részszempontnál az 

egyenes arányosítás, a 4. részszempont esetében a fordított arányosítás szabályai szerint jár el, 

és a pontszám a lent írt képletek alapján kerül kiszámításra:  

 

1. RÉSZSZEMPONT –  

Az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevő rendelkezik zoológus szakemberrel, aki a 

képesítés megszerzését követő legalább 5 éves állatkertben eltöltött szakmai gyakorlati 

idővel rendelkezik 

 

Állatkert: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja 

szerint: „olyan állandó létesítmény, ahol az állatokat évente hét vagy annál több napon 

keresztül a nagyközönség részére történő bemutatás céljából tartják; nem minősül állatkertnek 

a cirkuszi menazséria és az állatkereskedés”. 

 

Ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad azon 

Ajánlattevőnek, aki az ajánlattétel időpontjában rendelkezik munkaviszony/egyéb 

foglalkoztatási jogviszony/ megbízási jogviszony keretében a szakemberrel.  

 

Ajánlattevő ezen tényt az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatában a szakember által aláírt 

szakmai önéletrajzzal  igazolja, melyből ki kell derülnie az Ajánlatkérő és szakember között 

fennálló jogviszony jellege (foglalkoztatási / megbízási), valamint tartalmazza a szakmai 

tapasztalatot év/hótól év/hóig (ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában Ajánlatkérő minden 

megkezdett hónapot egész hónapként vesz figyelembe és az időben párhuzamos szakmai 

tapasztalatok esetében Ajánlatkérő az adott időszakot csak egyszer veszi figyelembe). 
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Ajánlatkérő nulla pontot ad azon Ajánlattevőnek, akinek nem áll rendelkezésére a hivatkozott 

szakember. 

Csatolandó a zoológus szakember rendelkezésre állási nyilatkozata is. 

 

2. -3. RÉSZSZEMPONT –  

Az ajánlattevő a 2. - 3. értékelési részszempont esetében a legmagasabb megajánlásra kapja a 

maximális pontszámot (100 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap 

kevesebb pontot. 

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 

útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. bb) pontja szerinti egyenes 

arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

 

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő a tervezői művezetéssel érintett napok számára tehető ajánlatok kapcsán a Kbt. 77. 

§ (1) bekezdésre tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésben 

vállalható megajánlások: min. 0-max. 60 nap; 

 

Ajánlatkérő a késedelmi kötbérre tehető ajánlatok kapcsán a Kbt. 77. § (1) bekezdésre 

tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésben vállalható 

megajánlások: min. 0,4-max. 2%; 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy Amennyiben a T. Ajánlattevő a művezetés vagy a 

késedelmi kötbér értékelési szempontra nem kíván többet adni az Ajánlatkérő által előírt 

minimum értéken felül, úgy ehhez joga van. Ebben az esetben az ajánlatkérő kéri, hogy az 

ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimum mértékű művezetői napok számát illetve 

késedelmi értékét tüntesse fel a felolvasólapon.  

 

Ajánlatkérő a késedelmi kötbér kapcsán minimum elvárást határozott meg, az értéket el 

nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! 

 

 

4. RÉSZSZEMPONT -  AJÁNLATI ÁR ÉRTÉKELÉSE  
Az Ajánlatkérő az 4. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb 

értéket tartalmazó) ajánlati elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb 

pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, a fordított arányosítás módszere 

szerint.  

P ajánlat = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min X S 
 

ahol:  

Pajánlat = az vizsgált ajánlat kapott pontszáma az adott részszempontra vonatkozóan  

Alegjobb = A beérkezett legjobb ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan  

Avizsgált = A vizsgált ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan  

Pmax = Az adott részszempontra vonatkozóan maximálisan adható pontszám  

Pmin = Az adott részszempontra vonatkozóan minimálisan adható pontszám  
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S = Az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszám  

 

Az ajánlati ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót, de ezen kívül tartalmaz 

valamennyi adót és díjat, az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden 

költségét, így az ellenértéken felül az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérővel szemben, a szerződés 

megfelelő teljesítése kapcsán, további követelése nem lehet.  

 

Az ajánlati árat EKR űrlapon (felolvasólapon), a fentieknek megfelelő módon, Forintban kell 

meghatározni. Az ajánlati ár kedvezőbb, ha minél alacsonyabb. 

 

Az eljárás nyertese azon ajánlattevő, aki (amely) a legjobb ár-érték arányú ajánlatot teszi az 

Ajánlatkérő számára (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja).  

 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlati felhívásban rögzített értékelési szemponton kívül 

semmilyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő 

minden ilyenre való utólagos ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani.  

 

Az eljárás nyertese jogot szerez arra, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumokban csatolt 

szerződés feltételei, és a végleges ajánlata tartalma szerint az ajánlatkérővel a szerződést 

megkösse.  

 

Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezet összegét az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 

ismertetheti. (Kbt. 68. § (4) bekezdés).  

 

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: „Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők 

nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, 

amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.”  

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a 

szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes 

szervezetekkel (személyekkel) – írásban köti meg az eljárásban közölt végleges feltételek, 

szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően, az ajánlatok elbírálásáról szóló 

összegezés megküldésétől számított harminc napon belül (a szerződéskötéssel összefüggő 

részletes szabályokat a Kbt. 130-143. §-ai tartalmazzák). 
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IV. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE 

 

Az EKR felületre feltölthető dokumentumméret: 25 MB/dokumentum.  

 

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak az ajánlattevő által generált jelszavas vagy egyéb 

védelmet. Az Ajánlatkérő – ide nem értve az excel és a word formátumú fájlok benyújtásának 

előírását – csak nem módosítható fájlok benyújtását fogadja el. Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági 

szereplőket, hogy az ajánlat részeként elektronikusan feltöltésre kerülő dokumentumok 

elnevezése (fájlnév) maximum 15 karakter legyen.  

 

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbi 

fájlformátumokat fogadja el az eljárásban:  

- PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader XI programmal.  

- XLSX formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal.  

- ZIP formátumú fájl – olvasás PKUNZIP programmal.  

 

1.1. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke  
 

Az ajánlatokat a Kbt. 66. §-a alapján kell összeállítani, az alábbiak figyelembe vételével.  

ELLENŐRZŐ LISTA, amely egyben az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, 

nyilatkozatok jegyzéke  

 

Az ajánlatnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

 

 

1. Felolvasólap  EKR űrlap  

 

2. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint  EKR űrlap  

 

3. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakról  EKR űrlap  

 

4. Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozat  

- a kizáró okok fenn nem állásának, valamint az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés előzetes igazolására Ajánlattevő(k) 

vonatkozásában  

- a kizáró okok fenn nem állásának igazolása, valamint az alkalmassági 

követelménynek való megfelelés előzetes igazolására a kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában.  

 

Valamennyi Ajánlattevőre és kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezetre önálló nyilatkozatot kell tenni.  

EKR űrlap  

 

5. Nyilatkozat a változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról. 

Nemleges nyilatkozat is csatolandó.  

EKR űrlap  

 

6. Cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 36. § (1) 

bekezdéséről  

A/1. sz. 

melléklet  

7. Konzorciumi megállapodás  
Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők együttműködési 

megállapodását, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:  

A/2. sz. 

melléklet  
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- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;  

- kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlatot benyújtók, 

nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért egyetemlegesen felelnek;  

- annak meghatározását, hogy melyik ajánlattevő lesz a számlák benyújtására  

jogosult,  

- annak meghatározását, hogy mely ajánlattevő lesz közös ajánlattevők 

nevében eljárni jogosult képviselő,  

- arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a közös ajánlatevők képviseletére 

jogosult ajánlattevő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton 

teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 

képviseletében eljárni jogosult képviselő.  

 

Közös ajánlat esetén az együttműködési megállapodás a nyertes – közös – 

ajánlattevővel kötendő szerződés mellékletét képezi, továbbá az ajánlatkérő 

a szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. 

Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentáció 

részét képező szerződéstervezettől való eltérést.  

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
megjelölését (megnevezését).  

8. Amennyiben az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az 

ajánlatban több gazdasági szereplő igazolja (közös ajánlattétel és/vagy 

a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén), az ajánlathoz 

csatolandó ajánlattevő(k) nyilatkozata, amelyben valamennyi jelen 

felhívásban előírt alkalmassági követelmény esetében megjelölésre 

kerül, hogy az annak való megfelelést mely szervezet igazolja.  

A/3. sz. 

melléklet  

 

9. A Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén csatolandó az ajánlattevő 

és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet között létrejött, a kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó 

előszerződés vagy szerződés, amely alátámasztja, hogy a közbeszerzési 

eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésére. Amennyiben az 

ajánlatba előszerződés kerül benyújtásra, annak tartalmaznia kell az eljárás 

tárgyát, a rendelkezésre bocsátott erőforrást (kapacitás) valamint Felek arra 

vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy ajánlattevő nyertessége esetén 

szerződést kötnek az előszerződésben rögzített kapacitás rendelkezésre 

bocsátásáról.  

- Az előszerződésnek vagy szerződésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő 

részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton 

teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.  

- Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződéskötés feltétele az előzőek szerinti 

szerződés Ajánlatkérő részére történő átadása.  

 

Amennyiben az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához kíván bevonni kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, a 

fentiekben előírt szerződést vagy előszerződést nem kell csatolni, azonban a 

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak 

szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért. Ebben az esetben is az ajánlathoz csatolandó a kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet ajánlattevő részére adott, arra vonatkozó 

A/4. sz. 

melléklet  
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meghatalmazása, hogy ajánlattevő az EKR-ben elektronikus úton teendő 

nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.  

10. Amennyiben az ajánlattevő (cég)adataiban változásbejegyzés 

(vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég 

esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változás-

bejegyzési kérelmet, valamint annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást, nem cég keretében folytatott tevékenységek 

esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző 

által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) 

kérelem egyszerű másolati példányát is.  

 

11. Az ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek – az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található 

nyilatkozatokat, dokumentumokat aláíró cégjegyzésre jogosult 

képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-mintájának vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 

aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az 

ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak 

írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell az 

ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k) aláírási 

címpéldánya/ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített 

aláírás mintája ez esetben is csatolandó.  

A/5. sz. 

melléklet  

 

12. Nyilatkozat a fordításról  A/6. sz. 

melléklet  

13. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról, továbbá 

nyilatkozat a Kbt. 44. §-ának megismeréséről és az abban foglaltak 

tudomásul vételéről.  

A/7. sz. 

melléklet  

 

14. Az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevő rendelkezik zoológus 

szakemberrel, aki a képesítés megszerzését követő legalább 5 éves 

állatkertben eltöltött szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. 

Ajánlattevő ezen tényt az ajánlatában a szakember által aláírt 

önéletrajzzal igazolja, amelyből kiderül a közöttük fennálló 

jogviszony (foglalkoztatási / megbízási) jellege, és a szakmai 

gyakorlati idő megléte is. 

Csatolandó a zoológus szakember rendelkezésre állási 

nyilatkozata is. 

 

15. Nyilatkozat felelősségbiztosításról, és a biztosítékok határidőre 

történő nyújtására vonatkozóan 

A/8. sz. 

melléklet  
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B) Az ajánlatok Kbt. 69.§-a szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására 

benyújtandó dokumentumok:  

 
Kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtandó dokumentumok:  

 

1. Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített, nyilatkozata eredetiben vagy másolatban a Kbt. 

62.§ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem 

állásáról. A nyilatkozatot kizárólag természetes személy 

ajánlattevőnek kell benyújtania.  

 

2. Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített, nyilatkozata eredetiben vagy másolatban a Kbt. 

62.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.  

 

3. Az illetékes adó- és vámhivatalnak az igazolása vagy az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet 

szerinti adóigazolás (kizárólag abban az esetben csatolandó, ha 

ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel) 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem 

állásának igazolására. 

  

Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes 

adózói adatbázisában abban az esetben NAV hatósági igazolás  

 

Ajánlatkérő ezúton is szeretné felhívni az Ajánlattevők figyelmét, 

hogy a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 10. § (1) b.) pontjában 

foglaltakra a nem Magyarországi székhelyű ajánlattevő esetén 

(is!) szükséges a magyar adóhatóságtól beszerezni a 

köztartozásmentes igazolást vagy személyes ügyintézés útján vagy 

meghatalmazott útján (könyvelő iroda vagy ügyvéd iroda részére 

kiadott eredeti meghatalmazással intézhető) a lent írt 

ügyfélszolgálaton vagy postai megkeresés útján. Az ügyintézés 

átfutási ideje az 5 munkanapot meghaladhatja!  

 

NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság (KAVFIG) 1077 

Budapest, Dob utca 75-81. Tel.: +36/1/461-3300  

Postacím: 1410 Budapest, Pf.: 140  
ügyfélszolgálat nyitvatartása:  

hétfő: 8:00-16:15  

kedd: -----  

szerda: 8:00-16:15  

csütörtök: -----  

péntek: -----  

 

4. Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített, nyilatkozata eredetiben vagy másolatban a Kbt. 

62.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem 

állásáról, ha ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

értelmében nem minősül cégnek, vagy ha ajánlattevő 
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tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más 

hatóság is jogosult.  

5. Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 

által hitelesített, nyilatkozata eredetiben vagy másolatban a Kbt. 

62.§ (1) bekezdés f) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem 

állásáról, ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül 

cégnek.  

 

6. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) pontja valamint kc) pontja tekintetében.  

EKR űrlap  

 

 Cégszerűen aláírt nyilatkozatok a műszaki és szakmai 

alkalmassághoz:  

 

M1) Szakemberek önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozatai 

benyújtása (ajánlati felhívás III.1.3) pont M1) alpontja alapján) 

B/1. sz. 

melléklet  

 

 

 A 424/2017. (XII.19.) Korm r. 12. § (2) bekezdése alapján az 

alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn 

nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági 

szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon 

ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 

eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A 

424/2017. (XII.19.) Korm r. 12. § (2) bekezdésében szabályozott 

eset fennállása esetén Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 

hogy mely gazdasági szereplő (ajánlattevő(k), kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet) mely korábbi eljárásban 

benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.  

 

B/2. sz. 

melléklet  

 

 

 

A közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtható a 

papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában 

is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus 

úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el 

hitelesítéssel.  

 

Amennyiben az Ajánlattevő – vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén – a kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet által jelen pont szerint benyújtandó valamely nyilatkozatot 

olyan személy írja alá, akinek aláírási címpéldánya, aláírás mintája illetőleg meghatalmazása 

az ajánlat részeként nem került benyújtásra, a nyilatkozatokkal együtt benyújtandó ezen 

személyek aláírási címpéldánya, aláírás mintája illetőleg meghatalmazása is.  

 

Kizáró okok fenn nem állásának és alkalmassági feltételeknek megfelelés előzetes 

igazolása az ajánlatban: (EKKD, ESPD)  

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az 

ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának 

benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: 
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formanyomtatvány) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 

és (2) bekezdésének, hatálya alá és megfelel az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági 

követelményeknek.  

 

A formanyomtatványra az EKR elektronikus űrlapot biztosít.  

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön be kell nyújtania a 

formanyomtatványt.  

 

Ha Ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy 

személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (ideértve azt az esetet, amelyben a 

kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet egyben alvállalkozó), az érintett szervezet(ek)re 

vagy személy(ek)re vonatkozóan is be kell nyújtani a formanyomtatványt az ajánlatba azzal, 

hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)re, személy(ek)re vonatkozóan is a 

kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy annak az alkalmassági minimumkövetelménynek 

megfelel, amelyhez kapacitását Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.  

 

A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok igazolására vonatkozóan a Korm. 

rendelet 4. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevőnek, valamint adott esetben 

a kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezetnek a formanyomtatványt az alábbiak szerint kell 

kitöltenie: 

Kizáró ok  Egységes európai közbeszerzési 

dokumentum vonatkozó szakasza  
Kbt. 62. § (1) a) pont aa)- af) alpontja 

valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) 

pontja  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) 

alpontokra vonatkozó nyilatkozat 

tekintetében a gazdasági szereplő a 

formanyomtatvány III. részének „A” 

szakaszát tölti ki.  

A megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyekre is 

vonatkozik.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja 

valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) 

pontja  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) 

alpontra vonatkozó nyilatkozatot a 

gazdasági szereplő a formanyomtatvány 

III. részének „D” szakaszában teszi meg. A 

megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyekre is 

vonatkozik.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja 

és a Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) pontja  

A nem Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplő a formanyomtatvány 

III. része „A” és „D” szakaszának 

kitöltésével egyben az ah) alpontban 

említett személyes joga szerinti hasonló 

bűncselekményekről is nyilatkozik. A 

megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyekre is 

vonatkozik.  
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Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára 

vonatkozóan a formanyomtatvány III. 

részének „B” szakasza kitöltésével 

nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél 

régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy  

társadalombiztosítási járulék tartozást és a 

tartozás lejártának időpontját kötelező 

feltüntetni.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) 

pontja  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) 

pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány 

III. része „C” szakaszának vonatkozó 

pontjai kitöltésével nyilatkozik.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) 

pontja  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l), p) és 

q) pontjára vonatkozóan a 

formanyomtatvány III. részének „D” 

szakaszában a vonatkozó pontok 

kitöltésével nyilatkozik.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára 

vonatkozóan a formanyomtatvány III. része 

„C” szakaszának vonatkozó pontja 

kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági 

szereplő bírságelengedésben részesült, 

vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a 

jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak 

bejelentette, ezt a tényt a 

formanyomtatványban feltünteti. 

 

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül 

hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen 

adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon 

adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében 

az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja.  

 

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a kizáró okok 

fenn nem állását alátámasztó igazolások kiállítására mely szerv jogosult.  

 

A Kbt. 64. § szerinti öntisztázás esetében a Korm. rend. 4. § (3) bekezdése alapján az alábbiak 

szerint kell eljárnia. 

 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 

a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

 

Az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes 

igazolása, érdekében ajánlattevőnek valamint – kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv 

igénybevétele esetén – a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum IV. „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” 

szakaszát kell kitöltenie. 
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Kizáró okok fenn nem állásának és alkalmassági feltételeknek megfelelés igazolása 

Ajánlatkérő felhívására a Kbt. 69 § (4) alapján  

 

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés 

meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbb vagy az 

értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb Ajánlattevőt 

megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények 

tekintetében az előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel 

az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban 

benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség esetén 

hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.  

 

 

 

Kizáró okok igazolása:  
a) Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. Második Része szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Korm. rend. 8. § és 9. § alapján Ajánlatkérő az alábbi 

igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ill. az alábbiak szerint ellenőrzi a kizáró 

okok hiányát:  
 

Kizáró ok  A kizáró ok hiányának igazolási módja  
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja és Kbt. 

62. § (2) bekezdés valamint a Kbt. 62. § (2) 

bekezdés a) és b) pontja  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja 

tekintetében - amelyet kizárólag természetes 

személy gazdasági szereplő köteles igazolni -, 

valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett 

személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, 

illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat  

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja 

tekintetében az Art. szerinti köztartozásmentes 

adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem 

szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal 

igazolása vagy az adóigazgatási eljárás 

részletszabályairól szóló kormányrendelet 

szerinti adóigazolás csatolandó;  

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja 

tekintetében a céginformációs és az 

elektronikus cégeljárásban közreműködő 

szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs 

szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

ellenőrzi;  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja 

tekintetében, ha a gazdasági szereplő a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az 

adott szervezet tevékenységének 

felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más 

hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, 
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illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozatot kell benyújtania.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében 

a kizáró ok hiányát a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

ellenőrzi. Ha a nem természetes személy 

gazdasági szereplő nem minősül cégnek, 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozatot kell 

benyújtania.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja 

tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság 

honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a 

céginformációs szolgálattól ingyenesen, 

elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 

alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja 

tekintetében az ajánlatkérő nem kér külön 

igazolást, a kizáró ok hiányának 

igazolásaként az ajánlatkérő elfogadja az 

eljárásban benyújtott formanyomtatványt. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a 

bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok 

hiányát a Hatóság honlapján közzétett 

adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi  

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja 

tekintetében nem szükséges igazolás 

benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja 

tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok 

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 

eljárás során; korábbi közbeszerzési 

eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 

elfogadja az eljárásban benyújtott 

formanyomtatványt.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) 

alpontja tekintetében nem szükséges 

igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a 

céginformációs szolgálattól ingyenesen, 

elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 

alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy 

valóban Magyarországon bejegyzett 

gazdasági szereplőről van szó;  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontja tekintetében az ajánlattevő – a 
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pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017 évi LIII.. törvény (a továbbiakban: 

pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont 

a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált – 

valamennyi tényleges tulajdonosa nevének 

és állandó lakóhelyének bemutatását 

tartalmazó nyilatkozatot szükséges 

benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek 

nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. 

pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 

nyilatkozatot szükséges csatolni;  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő 

nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 

25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik. Ha van ilyen szervezet, 

az ajánlattevő azt nyilatkozatban köteles 

megnevezni (cégnév, székhely), továbbá 

nyilatkoznia kell, hogy annak 

vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró 

feltétel nem áll fenn.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja 

tekintetében a kizáró okok hiányát az 

ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 

hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 

1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint 

vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra 

hozott adatokból, valamint a Bevándorlási 

és Menekültügyi Hivatal honlapján 

közzétett adatokból.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja 

tekintetében nem szükséges igazolás 

benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja 

tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal 

döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági 

döntések tekintetében a jogsértés 

megtörténtét az ajánlatkérő a GVH 

honlapján található, döntéseket tartalmazó 

adatbázisokból ellenőrzi; az ajánlatkérő 

ezen felül nem kér külön igazolást, a GVH 

honlapján található adatbázisokban nem 

szereplő esetleges jogsértés hiányának 
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igazolásaként az ajánlatkérő köteles 

elfogadni az eljárásban benyújtott 

formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot.  

Kbt.62. § (1) bekezdés o) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja 

tekintetében az ajánlatkérő elfogadja 

igazolásként az eljárásban benyújtott 

formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot  

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja 

tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet 

külön igazolást, a kizáró ok hiányának 

igazolásaként az ajánlatkérő elfogadja az 

eljárásban benyújtott formanyomtatványba 

foglalt nyilatkozatot.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja  A Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja 

tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet 

külön igazolást, a jogsértés megtörténtét 

vagy annak hiányát a Hatóság  

 

 

b) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőre vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.  

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli 

nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok 

hiányát:  

 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)–f) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági 

szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi 

vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett 

követelmények teljesítését;  

b)13 a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes 

hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az 

Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és 

vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő 

Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről 

szóló igazolását;  

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország 

illetékes hatóságainak igazolását; a g) pont tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság 

által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság 

honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi;  

d)14 a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 

igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a 

Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a 

Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi;  

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a 

kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;  
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f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok 

megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra 

vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;  

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:  

ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes 

hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást;  

gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve 

részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 

jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 

ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 

pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 

törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 

vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;  

gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten 

vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha 

van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi 

(cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;  

h)15 a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő 

ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 

törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint 

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján közzétett adatokból;  

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a 

kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;  

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 

igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban 

található kizáró ok hiányát a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból 

ellenőrzi;  

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, 

a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;  

l)16 a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 

igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett 

adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.  

(2) Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az (1) bekezdés a)–c) pontja, vagy g) 

pont ga) alpontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e 

pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem 

ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes 

bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot.  
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c) Alvállalkozóra és az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt szervezetre vonatkozóan 

Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint kell igazolni az ajánlati felhívásban előírt kizáró 

okok fenn nem állását:  

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 

vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a 

Kbt. 62. §-ában és a Kbt. 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az 

alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése 

szerinti nyilatkozati kötelezettségének. 
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IRATMINTÁK 

 

A/1. számú melléklet 

 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  

a Kbt. 36. § (1) bekezdéséről 

 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………….……………...... Ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője, az  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő által kiírt „Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezési szolgáltatás.” tárgyú 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása során büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, hogy a jelen ajánlaton kívül a jelen közbeszerzési eljárásban más ajánlatban közös 

ajánlattevőként nem veszünk részt, más ajánlatban alvállalkozóként nem veszünk részt, és más 

ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazoljuk. 

 

 

…………………………, 201..…………………………hó……nap 

 

 

 ……………………………………… 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása  
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A/2. számú melléklet 

 

 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

 

Közös ajánlattétel esetén csatolandó közös ajánlattevők együttműködési megállapodása, 

melynek legalább a közbeszerzési dokumentáció 4.1. és a IV.1.1.7. pontjában foglaltakat kell 

tartalmaznia. 
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A/3. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

az alkalmasság igazolásáról1 

 

Alulírott ....................................................., mint a(z) 

…................................................................ (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

n y i l a t k o z o m, 

hogy az Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő a „Nyíregyházi 

Állatkert Jégkorszak tervezési szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárása eredményeképpen 

létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek való 

megfelelésünket az alábbiak szerint igazoljuk:  

Az alkalmassági követelmény(ek) 

megnevezése (a felhívás vonatkozó pontjára 

hivatkozva) 

Szervezet(ek) megnevezése, amely az 

alkalmassági követelménynek való 

megfelelést igazolja 

M1.)  

 

 M2 ALKALMASSÁGI FELTÉTEL BEMUTATÁSA 

   IGAZOLÓ 

SZERVEZET: 

AJÁNLATTEVŐ / 

ERŐFORRÁS 

SZERVEZET  

(összesen 1 

fő) 

1. 

1 fő tervező 

szakember 

a 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet szerinti „É” 

tervezői jogosultsággal 

vagy a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges 

végzettséggel és szakmai 

tapasztalattal rendelkezik 

 

 

…………………………, 201..…………………………hó……nap 

 ……………………………………… 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása  

                                                           
1 Kizárólag abban az esetben csatolandó, ha az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést több szervezet igazolja az ajánlatban. 
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A/4. számú melléklet 

 

SZERZŐDÉS VAGY ELŐSZERZŐDÉS2 

 

 

Ezen lap helyére cserélendő a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén ajánlattevő és a 

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet között létrejött, a kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó előszerződés vagy szerződés, amely alátámasztja, 

hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Előszerződés 

benyújtása esetén az előszerződést a Dokumentációban írtakra figyelemmel kell összeállítani. 

  

                                                           
2 Kizárólag a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén csatolandó, kivéve, ha ajánlattevő 
a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához kíván bevonni kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezetet. 
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A/5. számú melléklet 

 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK) 

 

 

Az ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található 

nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd 

által készített aláírás-mintájának vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás mintájának 

egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre 

jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. A 

meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k) aláírási 

címpéldánya/ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás mintája ez esetben is 

csatolandó. 
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A/6. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a fordításról3 

 

 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 

........................... (székhely: .................................. …….......................................) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője az Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő „Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezési szolgáltatás” tárgyú 

közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt valamennyi nem magyar 

nyelvű dokumentum ajánlathoz csatolt magyar nyelvű fordítása minden tekintetben 

megegyezik az eredeti, idegen nyelvű dokumentummal.  

 

 

…………………………, 201..…………………………hó……nap 

 

 

 ……………………………………… 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása  

  

                                                           
3 Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű dokumentumot, úgy jelen nyilatkozatot nem kell az ajánlathoz 

csatolni! 
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A/7. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT  

üzleti titokról4 

 

 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 

........................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Ajánlatkérő „Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezési 

szolgáltatás” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott 

ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak 

bizalmas kezelését. 

 

Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része(i):  

 

Üzleti titkot tartalmazó dokumentum 

megnevezése  

A dokumentum üzleti titokká 

nyilvánításának részletes indoka 5 

  

  

  

  

 

Nyilatkozom, hogy az ajánlat fenti részeinek üzleti titokká minősítésével kapcsolatosan 

áttanulmányoztam a Kbt. 44. §-át. Az abban foglaltakat tudomásul vettem és megértettem. 

 

 

…………………………, 201..…………………………hó……nap 

 

 

 ……………………………………… 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása  

  

                                                           
4 Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot, úgy jelen nyilatkozatot nem kell az ajánlathoz csatolni! 

5 Az indokolást a Kbt. 44. §-ában foglaltakra tekintettel kell megadni. 
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A/8. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a felelősségbiztosításról és a biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan  

 

 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... 

........................... (székhely: .................................. …….......................................) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője az Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Ajánlatkérő „Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezési szolgáltatás” tárgyú 

közbeszerzési eljárásában  

nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 

felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük 

úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti teljes munkára az 

Eljárást megindító felhívás és Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített feltételek szerint.  

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti biztosítéko(ka)t határidőre 

rendelkezésre bocsátom..  

 

 

…………………………, 201..…………………………hó……nap 

 

 

 ……………………………………… 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása  
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AZ AJÁNLATOK KBT. 69. §-A SZERINTI BÍRÁLATA 

SORÁN AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVÁSÁRA 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 
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B/1. sz. melléklet  

ÖNÉLETRAJZ 

(1 fő tervező szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” tervezői 

jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai 

tapasztalattal rendelkezik 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

VÉGZETTSÉGEK6 

Iskola neve A végzettség (szakma) 

megnevezése, amit az iskola 

elvégzésével megszereztem 

Végzettség megszerzésének éve 

   

   

SZAKMAI TAPASZTALAT MEGSZERZÉSE 

Munkahely neve munkakör (szakma) 

megnevezése, amiben 

tapasztalatot szereztem 

Adott munkakör (szakma) 

végzésének ideje7 

   

   

   

 

nyelvtudása  

teljesítés során fennálló jogviszonya:  

munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony/ 

alvállalkozó (erőforrás) 

 

 

 

  

                                                           
6 Szükség esetén további sorok is beszúrhatóak 
7 Mettől, meddig (legalább év/hónap bontásban azzal, hogy ha az évszámok és hónapok megadása alapján nem 

biztosított az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség ellenőrizhetősége, akkor kérjük további 

pontossággal megadni)   
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B/2. sz. melléklet  

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 
Alulírott ...................................................... (név, anyja neve, lakcím) nyilatkozom, hogy a 

…………………… ……………………………………………… (cég neve, címe) részvételre 

jelentkező nyertessége esetén a vele kötendő szerződés teljes időtartama alatt a rendelkezésére állok.  

 

Jelen nyilatkozatot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő által indított, 

„Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezési szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat 

részeként teszem.  

 

Kelt: 2018. ………… …………  

.......................................................  

nyilatkozó aláírása 
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