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A Kbt. 113. § (1) bekezdés alapján a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.), mint 

ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a 

megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást 2017. október 31. napján küldte meg a 

Közbeszerzési Hatóságnak, mely alapján ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része szerint – jelen részvételi felhívás 

megküldésével – összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló kétszakaszos tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít.  

 

Ajánlatkérő a részvételi felhívás megküldésével, ezúton kéri fel az Ön által képviselt céget. 

 

I. A Kbt. 50. § (2) bekezdés szerinti kötelező tartalom 

 

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail; honlap) 

HungaroControl Zrt. 

Fetser Anna stratégiai beszerző   

1185 Budapest, Igló utca 33-35. 

Telefon: +36 12934274 

Fax: +36 12934036 

E-mail: Anna.Fetser@hungarocontrol.hu 

 

2. Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

dr. Magyar Szabolcs 

1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet 

Telefon: +36 303994765 

Fax: +36 14578041 

E-mail: hc@szilioffice.hu  

  

3. Közbeszerzési eljárás fajtája 

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján összefoglaló tájékoztatás 

közzétételével induló kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárás, a Kbt. Harmadik Része 

113. §-ában foglaltak szerint. 

 

mailto:Anna.Fetser@hungarocontrol.hu
mailto:hc@szilioffice.hu
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Tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 114. § (5) bekezdés szerinti jogalap, 

„tárgyalásos eljárás […] bármely esetben alkalmazható”. 

 

4. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes 

elektronikus elérhetősége 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus 

úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi elérhetőségen: 

http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes  

 

5. Közbeszerzés tárgya, mennyisége 

1. Tárgya: ,,Debrecen repülőtéri alapinfrastruktúra megteremtése a rTWR technológián 

alapuló, debreceni légiforgalmi irányítási szolgáltatásához" 

 

2. Teljes mennyiség, feladat tartalma: 

 

Bevezetés 

A HungaroControl Zrt. a debreceni repülőtéren rTWR légiforgalmi irányítói szolgáltatást alakít 

ki. A szolgáltatáshoz szükséges felépítményeket, eszközöket a repülőtéren kell felépíteni, 

elhelyezni.  A HungaroControl Zrt. a repülésbiztonság magas színvonalát megtartva, olyan 

kiváló minőségű termékeket szeretne beszerezni, amelyek a rendelkezésre álló legjobb, 

megfizethető technológiát képviselik, és minden követelménynek megfelelnek. 

A Kivitelező felelős a meghatározott teljes munkákért, és a szerződésen belül használt összes 

anyag minőségéért. Igazolnia kell, hogy az összes terv, berendezés, felszerelés és a rajzok, a 

tanúsítás és a dokumentáció valamennyi meghatározott feltételnek megfelel. Minden munkát a 

jelenlegi magyar és európai szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

Minden felhasznált anyagot a gyártónak tanúsítani kell, hogy megfelel az alkalmazandó magyar 

és uniós előírásoknak.  

Az elkészített terveket előzetesen jóvá kell hagyatni a Megrendelővel. 

 

Megvalósítandó feladatok: 

- Infrastruktúra kiépítése a konténerhez 

- Infrastruktúra kiépítése a konténertől a 27m-es toronyhoz        

- Infrastruktúra kiépítése a konténertől a repülőtér épületéhez 

http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes
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- Infrastruktúra kiépítése a repülőtér épületében 

- Konténer beton alapkészítés 

- 27m-es torony készítése, betonalap kivitelezése, a torony telepítése 

- Konténer készítése, felszerelése, berendezése a megadott rendszerekkel (belső 

erős és gyengeáramú kábelezés, tűzoltó rendszer beépítés, klimatizálás kiépítése, 

szünetmentes berendezések telepítése, energia elosztók megvalósítása, stb.) 

 

Opcióra vonatkozó információ: 

- 22m-es torony készítése, betonalap kivitelezése, a torony telepítése 

- Infrastruktúra kiépítése a konténertől a 22m-es toronyhoz 

 

Megrendelő az opciós tételek tekintetében megrendelési (lehívási) jogát legkésőbb a munkaterület 

átadásától számított 12 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozó ilyen esetben az opciós tételeket 

azok lehívásától számított 6 hónapon belül köteles teljesíteni. 

 

CPV kód:  

45262210-6 Alapozás 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

45223000-6 Szerkezetek építése 

28112200-2 Torony, rácsszerkezetű oszlop, daru és pilon 

28112230-1 Tornyok 

28112263-1 Rácsszerkezetű antennatorony 

28213000-8 Nagyméretű konténerek 

28213400-2 Tárolókonténerek 

28811500-5 Hőszigetelő anyagok 

29231200-9 Légkondicionáló berendezés  

28420000-2 Kábel és kapcsolódó termékek 

29851100-0 Tűzoltó berendezések 

31625100-4 Tűzérzékelő berendezések 

28814000-1 Beton 

45262310-7 Vasbetonozás 

31154000-0 Szünetmentes áramforrások 

45111290-7 Közmű-előkészítési munka 

45231000-5 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése 
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45317300-5 Villamos elosztóberendezések szerelése 

45331200-8 Szellőzés és légkondicionálás szerelése 

45442120-4 Szerkezetek festése és védőbevonattal való ellátása 

 

A beszerzés tárgyáról ismertetőt a Műszaki leírás (Műszaki meghatározás) tartalmaz. 

A részletes mennyiségek, pontos leírások és rajzok – a telepítési helyszínek szenzitív voltára 

tekintettel – az ajánlattételi felhívással kerülnek megküldésre az alkalmasnak minősített és 

keretszámon belüli jelentkezők részére. 

 

6. Szerződés meghatározása 

Vállalkozási szerződés 

 

7. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor 

Nem kerül sor. 

 

8. Szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

A teljesítés határideje: a szerződés megkötésétől számított ….. nap 

 

9. Teljesítés helye 

 Debreceni nemzetközi repülőtér (4030 Debrecen, Mikepércsi út) 

 

10. Ellenszolgáltatás teljesítésnek feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó 

nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét 

biztosítja, amelynek igénylését nem teszi biztosíték nyújtásától függővé (az előleg igénylése 

nem kötelező). Az előleg kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint történik. 

 

Ajánlatkérő az esetleges előlegszámlán felül, a részszámlázás lehetőségét az alábbiak szerint 

biztosítja: 

1. részszámlát a Tervezés körébe eső vállalkozói feladatok maradéktalan elvégzése 

esetén a Tervezés Díjáról; 
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2. részszámlát a konténert és tornyot kiszolgáló infrastruktúra, valamint az épületen 

belüli kábelezés kivitelezése esetén a Standard Tételek Kivitelezésének Díja 15%-áról; 

 

3. részszámlát a konténer alapozás és a torony alapozás, valamint a torony kivitelezése 

esetén a Standard Tételek Kivitelezésének Díja 10%-áról; 

 

4. részszámlát a konténer elkészítése és a megadott berendezésekkel, rendszerekkel, 

kábelezéssel történő felszerelése esetén a Standard Tételek Kivitelezésének Díja 40%-

áról; 

 

5. részszámlát a konténer és a torony végleges helyszínükre történő szállítása és a 

működéshez szükséges infrastruktúra bekötése esetén a Standard Tételek 

Kivitelezésének Díja 10%-áról; 

 

6. részszámlát a Munkák kifogástalan működésének Vállalkozó által történt ellenőrzése 

és a Kivitelezés készre jelentése esetén a Standard Tételek Kivitelezésének Díja 10%-

áról; 

 

7. részszámlát, azaz a végszámlát a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor a 

Standard Tételek Kivitelezésének Díja 15%-áról, valamint – amennyiben az Opcionális 

Tételek jelen Szerződés szerint megrendelésre és teljesítésre kerültek – az Opcionális 

Tételek Kivitelezésének Díjáról állíthatja ki. 

 

Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés 

alapján benyújtott számlákat fogadja be. Számla benyújtására a teljesítést követően van 

lehetőség. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az építési beruházás nem 

engedélyköteles tevékenység. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A.§-ára, 

továbbá arra, hogy a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót (Kbt. 3. § 2. pont) nem von be a 

teljesítésbe.  
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Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - 

a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) és 

(3) bekezdésében foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. 

 

A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, a szerződő Felek átalánydíjban 

állapodnak meg, a szerződés nem tételes elszámolású. 

  

Csak első osztályú, kifogástalan minőségben beépített, műszaki ellenőr által igazolt műszaki 

tartalom számolható el (bontott vagy használt anyag beépítése kizárt). 

A számlák banki átutalással, forintban (HUF) kerülnek kifizetésre. 

 

A tartalékkeret mértéke 10%. 

 

A részletes fizetési feltételeket és a tartalékkeret felhasználásának szabályait a 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

11. Szerződés biztosítékai  

késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállási kötelezettség  és 

jólteljesítési biztosíték  szerződéstervezetben részletezettek szerint.  

 

12. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy annak kizárása, tájékoztatásul az 

eljárás ajánlattételi szakaszhoz 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét kizárja. 

 

13. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása, tájékoztatásul az eljárás 

ajánlattételi szakaszhoz 

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel:  

A kiírt műszaki megvalósítás teljes egységet képez, egymásra épülő feladatokat tartalmaz, nem 

megbontható. Egyes alrendszerek összeillesztésének felelőssége így egy kivitelezőre hárul. 

 

14. Ajánlatok értékelési szempontja (76. §), tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi 

szakaszához 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § 

(1) bekezdés c) pontja szerint. 
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Részszempont 

Adható 

pontszám alsó 

és felső határa 

Súlyszám 

1.) Ajánlati ár (nettó Ft) 1,00 – 10,00 70 

2.) N+1-nél nagyobb hűtési rendundancia biztosítása  1,00 – 10,00 10 

3.) A vállalt többletjótállás időtartama 1,00 – 10,00 10 

4.) Többlet szünetmentes áthidalási idő azonos befoglaló 

méret mellett  
1,00 – 10,00 
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Értékelési ponttartomány  

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont 

a legjobb érték. 

 

Értékelési módszer: A „legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési 

szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 

ponthatárok közötti pontszámot:  

 

A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatója szerint az 

ajánlatok értékelése az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítással, a 2. és 4. 

értékelési szempontok esetében pontkiosztással, míg a 3. értékelési részszempont esetében 

egyenes arányosítás alkalmazásával történik, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek 

szerint. 

 

Az eljárás jelen, részvételi szakaszában a Kbt. 85. § (1) bekezdése alapján a részvételre 

jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a 

szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre 

tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, 

úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 73. § (3) bekezdésének 

alapján. 

 

15. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, 

valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
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62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá esik. 

 Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre 

jelentkező), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki 

részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) 

 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, részvételi jelentkezésben 

csatolandó nyilatkozatok / igazolások ismertetése: 

 A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 

alapján a kizáró okok fenn nem állásáról részvételre jelentkezőnek (közös részvételre 

jelentkezőnek) egyszerű nyilatkozatot kell tennie jelentkezésében (7. számú melléklet 

szerinti tartalommal), 

 Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni jelentkezésében arról, hogy az 

érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 

okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).  

 A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) 

pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia részvételre jelentkezőnek, a Kbt. 67. § 

(1) bekezdés szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni, az alábbiak szerint: 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontja tekintetében az a részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy 

olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy 

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik 

szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: 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 (8-9. számú melléklet) 

 A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) olyan nyilatkozatot kell 

csatolnia (saját nyilatkozatok esetében) a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a 
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közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az részvételi felhívás megküldését 

követően került kiállításra. 

 

16. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási mód 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

P1)  

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a mérleg szerinti 

eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti évben egynél több lezárt üzleti évben 

negatív volt. 

  

Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval 

azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után 

kezdte meg működését, a részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a 

közbeszerzés tárgyából (konténer telepítése és/vagy toronyépítés) származó általános forgalmi 

adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 70.000.000,- HUF értéket. 

   

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is 

megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében 

elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

1. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, jelentkezésben csatolandó 

nyilatkozatok / igazolások ismertetése: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő az alkalmassági feltételek 

esetében a részvételi jelentkezésben csupán arról köteles nyilatkozni, a fentiekben 

nevesített (P1) alkalmassági feltételek kapcsán, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 

részletes adatokat nem köteles megadni. (10. számú mellékletek) 

 

A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum 

követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági 

követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
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függetlenül.  

 

Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a 

részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (13. számú melléklet) 

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. (14. számú 

melléklet) 

 

Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek a részvételre jelentkező más szervezet 

kapacitására támaszkodva (is) felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek 

igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az 

ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági 

követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az 

adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

2. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke: 

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, a részvételi felhívásban előírt (P1) alkalmassági feltétel) saját 

nyilatkozatait / igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében a részvételi 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 

69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani, az alábbi feltételek 

figyelembevételével: 

 

P1) 

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 

19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolóját – a részvételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 
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lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 

joga előírja a beszámoló közzétételét. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető (és erről részvételre jelentkező nyilatkozik), a beszámoló adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 

csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges. 

 

A 321/2015. Korm. rend 19. § (2) értelmében, ha a részvételre jelentkező a P/1. pont 

szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 

időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 

származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja a 

részvételre jelentkező alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 

(konténer telepítése és/vagy toronyépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétele összesen eléri, vagy meghaladja a 70 000 000 HUF-ot; 

  

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 19. § (3) bekezdése. 

 

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére 

is. 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra benyújtandó igazolások kapcsán, az ajánlathoz csatolandó 

nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bocsátja 

rendelkezésre. [Kbt. 84. § (1) bekezdés d) pont] 

 

17. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási 

mód 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

M1) 

Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem rendelkezik a 

részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven 

belül megkezdett, alábbi referenciákkal: 

- Minimum 15 m magas Rácsszerkezetű torony építés, telepítés; 
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- Erős és gyengeáramú Infrastruktúra építés légiforgalmi területen. 

- Minimum 20 lábas Konténer építés, telepítés távközlési szolgáltatók számára. 

- Minimum 50 m2-es Szerverterem, adatközponti gépterem kivitelezése (klíma, 

tűzvédelem), kábelezése. 

- Minimum 120 A-es Erősáramú elosztórendszerek kábelezése, telepítése. 

 

A referenciák között átfedés megengedett, azaz egy referencia több követelményt is lefedhet 

(amennyiben azok megfelelnek valamennyi előírásnak) azzal, hogy legalább kettő referencia 

bemutatása kötelező, amelyből az egyik legkevesebb 50 millió Ft összegű. 

 

Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a 

szerződésszerű teljesítés elismerésére a referencia időszakban került sor. 

 

A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az 

alkalmassági feltételek teljesülésének. 

 

A fenti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is 

megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés). 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

1. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, jelentkezésben csatolandó 

nyilatkozatok / igazolások ismertetése: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő az alkalmassági feltételek 

esetében a részvételi jelentkezésben csupán arról köteles nyilatkozni, a fentiekben 

nevesített (M1) alkalmassági feltételek kapcsán, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 

vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. (11.. számú melléklet)  

 

A Kbt. 65. § (7); (9); (10) bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági 

minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági 

követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül.  

 



 

16 

 

Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a 

részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (12. számú melléklet) 

 

Csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 

képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns 

szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 

igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, , ha 

az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 

teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját 

kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 

szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 

 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe 

más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre 

vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 

kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti 

kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más 

szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz 

a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a 

teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 

 

Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek a részvételre jelentkező más szervezet 

kapacitására támaszkodva (is) felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek 

igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az 

ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági 
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követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az 

adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

2. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke: 

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, a részvételi felhívásban előírt (M1) alkalmassági feltétel) saját 

nyilatkozatait / igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében a részvételi 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 

69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani, az alábbi feltételek 

figyelembevételével: 

 

M1) 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szerződést kötő 

másik fél által adott igazolás a részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 

évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti 

referenciáinak bemutatásáról legalább az alábbi tartalommal: 

 az építés tárgyának (mennyiségének) olyan részletes bemutatása, hogy abból 

megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés.  

 az ellenszolgáltatás nettó összege, 

 adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban meghatározva, 

 a teljesítés ideje, min. év / hónap bontásban,  

 a teljesítés helye; 

 a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy 

neve és telefonszáma,  

 a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy 

a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésére és 23. §-ára is. 

 

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya 

bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / 

referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 

részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy 
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referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor 

a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt 

teljesített részösszeget/mennyiségi adatot. 

 

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére 

is. 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra benyújtandó igazolások kapcsán, az ajánlathoz csatolandó 

nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bocsátja 

rendelkezésre. [Kbt. 84. § (1) bekezdés d) pont] 

 

18. Részvételi határidő 

2018. január 9. napja 11.00 óra 

 

19. Részvételi jelentkezés benyújtásának címe, módja 

A részvételi jelentkezést tartalmazó csomagot a részvételi határidőn belül, hétfőtől péntekig 

8.30 – 17.00 óra között, a határidő lejártának napján 8.30 – 11.00 óra között lehet benyújtani a 

következő címen:  

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet 

 

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott részvételi jelentkezéseket az átvevő 

érkezteti, az átvétel pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. A 

részvételi jelentkezés akkor minősül a részvételi határidőn belül beérkezettnek, ha a részvételi 

jelentkezést tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb a részvételi felhívásban 

meghatározott határidő lejártáig a fent megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel 

dokumentáltan – az ajánlatkérő képviselőjének birtokában van.  

 

Az részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más 

helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek 

következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben a részvételre jelentkezőt 

terheli.  
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Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától a részvételi jelentkezések bontásáig 

az ajánlatkérőkön kívül a csomaghoz illetéktelen ne jusson. A részvételi jelentkezések 

csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az ajánlatkérők 

kötelesek gondoskodni. 

 

A részvételi jelentkezés postai benyújtásából eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. 

A postai úton eljuttatott részvételi jelentkezések csomagolási épségéért ajánlatkérők 

felelősséget nem vállalnak. A részvételi jelentkezés postai úton csak tértivevényes 

küldeményként nyújtható be. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak 

akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő 

lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése 

minősül.  

 

20. Eljárás nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is 

benyújtható-e a részvételi jelentkezés 

Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be részvételi jelentkezés. 

 

Fentieknek való megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül 

csatolásra a részvételi jelentkezéshez, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 

magyar nyelvű fordítása is benyújtandó, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum mögött 

csatolva.  

 

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében a részvételre 

jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 

szövegnek (3. számú melléklet). 

 

A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 

követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés 

értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre 

jelentkező felelős. 

 

21. Részvételi jelentkezés felbontásának helye, ideje, bontáson jelenlétre jogosultak 

Helye: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet. 

Ideje: 2018. január 9. napja 11.00 óra 
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Részvételre jelentkező a bontásra külön meghívót nem kap.  

 

Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza a részvételre jelentkezők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét). 

 

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés felbontásáról és a Kbt. 68. § (5) bekezdés szerinti adatok 

ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld 

valamennyi részvételre jelentkezőnek.  

Bontáson jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig 

a Kbt. 68. § (1); (5) bekezdésében foglaltak szerint.  

 

22. Ajánlati kötöttség, tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához 

A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. 

Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől (végső ajánlat benyújtásától) 

számított harminc nap. 

 

Az ajánlatkérő fenntartja ennek a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően dönthet 

úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi 

az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul - faxon vagy elektronikus úton - értesíti 

az ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével 

áll be. 

 

23. Részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 

információ 

 

Az ajánlattevők keretlétszáma 3 (három), azaz ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül 

legfeljebb három alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld majd 

ajánlattételi felhívást. 

Ajánlatkérő az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat az alábbi szempontok szerint 

rangsorolja: 

 

 

1. Légiközlekedési iparágban informatikai, távközlési, navigációs, biztonságtechnika 
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rendszerek és infrastruktúráik telepítésével szerzett referencia megléte - 40 pont 

2. ISO 14001 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer tanúsítvány megléte –5pont 

3. ISO 27000 vagy azzal egyenértékű információ biztonság irányítási rendszer tanúsítvány 

megléte – 5 pont 

4. Szervertermek és adatközpontok építésében szerzett referencia megléte– 25 pont 

5. Mobil kommunikációs bázisállomások építésében, telepítésében szerzett referencia megléte 

– 25 pont 

 

A részvételre jelentkezőknek a referenciák bemutatása során – amennyiben releváns – ki kell 

térniük az 1. és 2. pontokban foglaltak bemutatására is, olyan részletezettséggel, hogy abból 

egyértelműen megállapítható legyen a feltételek teljesülése. 

 

A tanúsítványokkal való rendelkezést azok – Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra történő – becsatolásával kell igazolni. 

 

A három legtöbb pontot szerzett részvételre jelentkező jut tovább az ajánlattételi szakaszba. 

Amennyiben pontazonosság (holtverseny) alakul ki több mint három érvényes részvételi 

jelentkezést benyújtó részvételi jelentkező között, úgy minden érintettnek megküldésre kerül 

az ajánlattételi felhívás. 

 

24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja 

2018. január 23. 

 

25. Ajánlati biztosíték, tájékoztatásul az ajánlattételi szakaszhoz 

Ajánlatkérő, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti ki.  

 

26. A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e különleges feltételek 

Nem 

 

27. Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre vonatkozó hivatkozás 

Nem releváns. 

 

II. Egyéb információk 
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28. Egyéb információk / benyújtandó igazolások, nyilatkozatok: 

1.) A részvételi jelentkezést tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet) ellátva kell benyújtani. 

A tartalomjegyzékben az oldalak számát is dokumentálni kell (összes oldalszám 

feltüntetése). 

2.) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint), megfelelő 

képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (5. számú melléklet). 

3.) A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a 

Kbt. 68. § (5) bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint), megfelelő 

képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (2. számú melléklet). 

4.) Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a 

részvételre jelentkező nyilatkozatát megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező 

személy által aláírva a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (nemleges 

nyilatkozat is csatolandó) (4. számú melléklet szerint), azaz már a részvételi 

jelentkezésben meg kell jelölni:  

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre 

jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés 

benyújtásakor már  ismert alvállalkozókat. 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 

szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, 

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

5.) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, 

a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű 

másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). 

6.) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-

mintáját, aki(k) a részvételi jelentkezést illetve annak részét képező nyilatkozatokat 
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aláírták. 

7.) Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági 

szereplő vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján 

más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű1 magánokiratba 

foglalt meghatalmazást. 

8.) A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, a 

részvételi jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) 

rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett 

devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 

jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése 

szerinti ország központi bankja által érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték 

képezi. A részvételi jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében, az átszámítás alapját 

árbevétel esetén az üzleti év fordulónapján, referenciák esetében a teljesítés napján 

érvényes devizaárfolyamok képezik. 

9.) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést, amely esetben a 

közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 

közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. 

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, 

valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás 

kérése esetében az ajánlatkérő a közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, 

tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

A közös részvételre jelentkezők (későbbiekben közös ajánlattevők) a szerződés 

teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

A közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az részvételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be. 

Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem közösen nyújt be részvételi 

jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az 

                                                 
1 A teljes bizonyító erejű magánokirattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az 1952. évi III. törvény 196. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján két tanúnak aláírásával kell igazolnia, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük 

írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell 

tüntetni. 
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erre vonatkozó szándéknyilatkozatot (az együttműködési megállapodást majd az 

ajánlattételi szakaszban, az ajánlathoz kell csatolni). 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság 

létrehozását. 

10.) Részvételi felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 

11.) A részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési 

dokumentumban foglaltak az irányadóak.  

12.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a 

részvételre jelentkezők figyelmét, hogy ajánlatkérő a részvételre jelentkezők pénzügyi és 

gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg [lásd [P1); M1) – M2)]] 

13.) A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a 

dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 

benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását 

[olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat)], továbbá az eljárás ajánlattételi szakaszában a Kbt. 66. § (2) bekezdése 

szerinti nyilatkozat (3. számú melléklet). 

14.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a 

nyertes ajánlattevő rendelkezzen a szerződéstervezet 17.2. pontja szerinti 

felelősségbiztosítással: a Szerződés szerinti tevékenységeket (Tervezés és Kivitelezés) 

magába foglaló felelősségbiztosítás, amely kiterjed mind személyi, mind dologi károk 

fedezetére. A Tervezési és Kivitelezési tevékenységek biztosítási fedezete esetében 

egyaránt elfogadható, ha a megjelölt két tevékenységre szóló felelősségbiztosítási fedezet 

külön-külön vagy egy kötvényen belül kerül megkötésre. Mindkét esetben a biztosítás 

biztosítottja a Vállalkozó és a Tervezésbe illetve a Kivitelezésbe bevont alvállalkozók. A 

Tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás minimális biztosítási összege 

40.000.000,- (negyvenmillió) Ft / biztosítási esemény, míg a Kivitelezési tevékenységre 

vonatkozó felelősségbiztosítás minimális biztosítási összege: 100.000.000,- 

(negyvenmillió) Ft / biztosítási esemény, mely összegeknek akkor is eleget kell tenni, ha a 

két tevékenység egy kötvényen belül kerül biztosításra. 

 A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkezőtől származó 

szándéknyilatkozatot (14. számú melléklet szerint) arra vonatkozóan, hogy nyertessége 



 

25 

 

esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévőt szükség esetén 

kiegészíti. 

15.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése 

valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő az 

ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárást tart. 

16.) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás 

lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti 

korlátozást nem alkalmazza. 

17.) A részvételi jelentkezésben esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. 

18.) A részvételi jelentkezések benyújtásával járó összes költséget, kockázatot a részvételre 

jelentkezőnek kell viselnie. 

19.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi 

okot. 

20.)  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel (Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési 

tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) kíván folytatni, 

annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az 

erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.) a benyújtott ajánlat 

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, ha az ajánlattevő nem rendelkezik 

kivitelezői névjegyzéki nyilvántartási számmal. 

21.) Feltételes közbeszerzés 

Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a jelen 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés szerinti munkák 

finanszírozására támogatási igényt nyújtott be. 

Az ajánlatkérő a fentiekre tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a szerződés az 

alábbi feltételek szerint fog hatályba lépni: 

„A Felek rögzítik, hogy a légiforgalmi irányító szolgálat Debreceni Repülőtéren és 

légtérben történő ellátásának feltétele a szolgáltatás ellátására való felkészülés 

költségeire és a szolgáltatás ellátásának díjára vonatkozó támogatási, finanszírozási 

szerződés(ek) (a továbbiakban: Finanszírozási szerződés) hatálybalépése, valamint a 

Debreceni Repülőtér területére történő betelepüléshez kapcsolódó tulajdonosi, 

üzemeltetői engedélyek (a továbbiakban: Engedélyek) kiadása. Felek rögzítik, hogy a 
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Megrendelő a Finanszírozási szerződést az arra vonatkozó kormányhatározat vagy egyéb 

kormányzati döntés meghozatala esetén köti meg. 

Erre tekintettel Felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen Szerződés hatálya a 

Finanszírozási szerződés – amennyiben a finanszírozás több önálló szerződés tárgyát 

képezi, úgy a legkésőbb hatályba lépő Finanszírozási szerződés – hatálybalépését vagy az 

Engedélyek kiadását – amelyik később következik be – követő ötödik munkanapon áll be. 

A fenti feltétel bekövetkeztéről Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni Vállalkozót. 

Amennyiben a jelen Szerződés aláírásának napján a Finanszírozási szerződés már 

hatályba lépett és az Engedélyek rendelkezésre állnak, a jelen Szerződés 

hatálybalépésének napja a jelen Szerződés utolsó aláíró Fél általi aláírásának napja. 

Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a jelen Szerződés az aláírásától számított 6 

hónap elteltét követően lép hatályba, úgy bármelyik fél jogosult a jelen Szerződés 

hatálybalépéséről való tudomásszerzésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül a jelen 

Szerződéstől indokolás – valamint kártalanítás vagy egyéb fizetési kötelezettség – nélkül 

elállni.” 

22.) Jelen részvételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei az irányadók. 

 

29. Részvételi felhívás megküldésének napja 

2017. november 23. 


