
3. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

Eljárást megindító felhívás 

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

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Gárdony Város Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: 2 

EKRSZ_96496161 

Postai cím: Szabadság út 20-22. 

Város: Gárdony NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2483 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna Telefon: +36 22570100 

E-mail: onkormanyzat@gardony.hu Fax: +36 22570182 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gardony.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés. 

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

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem 

kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

 X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL) 

 https://ekr.gov.hu/, EKR szám: … 

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

További információ a következő címen szerezhető be 

X a fent említett cím 

 másik cím: (adjon meg másik címet)  

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 X elektronikus úton: (URL) 

………………………… 

 a fent említett címre 

https://ekr.gov.hu/


 a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen 

eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 

X Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

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

 Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

X Egyéb tevékenység: általános közigazgatás 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és kőolaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

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

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: Strandi fejlesztések  Hivatkozási szám:  

II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák) 

Kiegészítő CPV-kód:     
 

II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:  

Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont]. 

(Vegyes beszerzés, ahol az építési beruházás képviseli a nagyobb becsült értéket az árubeszerzések becsült 

értékéhez képest) 

 

Strandi fejlesztések megvalósítása az önkormányzat tulajdonában lévő szabadvízi fürdőhelyeken – sétány 

építések és felújítások, akadálymentesített pihenő/napozó helyek kialakítása, kerékpártárolók, padok, 

hulladékgyűjtők, árnyékolók elhelyezése.  

 

A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. kötete tartalmazza. 

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [-] 



(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

A beszerzés részekből áll X igen nem 

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i) 

Ajánlatok benyújthatók X valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

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

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Agárdi Park Strand szolgáltatásainak fejlesztése III. Rész száma: 2 1 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák) 

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

45233161-5 Gyalogút építése 

45233253-7 Gyalogút burkolása 

45233293-9 Köztéri bútorok szerelése 

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU211 

A teljesítés helye: 2484 Gárdony, Chernel I. u. 51., hrsz: 5318/15 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

követelmények meghatározása)  

 

A projekt megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység. 

 

Gárdony Város Önkormányzat fejlesztéseket tervez a tulajdonában lévő szabadvízi fürdőhelyen. A 

projekt megvalósításához támogatást nyert el a „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott 

pályázattal.  A tervezett beruházás: meglévő beton felület felújítása aszfaltburkolattal. A felújított 

felülettől 2 m széles gyalogos sétány építése (homokos lidó kerületén) a parti sétányig. A korábban 

kialakított családi öltöző akadálymentes megközelíthetősége érdekében elkészül az öltöző és az új 

sétány közötti 1,5 m széles merőleges szakasz is. 10 db pad, 20 db hulladékgyűjtő, 10 db árnyékoló 

napvitorla és 4 db kerékpártámasz kerül telepítésre.  

Tervezett főbb mennyiségek:  

 

Betonburkolat felújítás (AC8 kopó 50/70)           6 m3  

Sétány 6 cm vtg beton burkolókőből 10x20, 20x20 és 20x30 cm-es elemek vegyes rakásával, 

bazalt/andezit kiskockakő díszítő és optikai sávokkal (2 m széles)   330 m2 

Sétány 6 cm vtg beton burkolókőből 10x20, 20x20 és 20x30 cm-es elemek vegyes rakásával, 

bazalt/andezit kiskockakő díszítő és optikai sávokkal (1,5 m széles)     50 m2 

Hulladékgyűjtő telepítése - horganyzott acél, kültéri porfestéssel, fémszerkezet kétféle (egyeztetett) 

színben, kulccsal zárható-nyitható, billenthető edény (WPC léc díszítéssel), zsákos ürítéssel, helyszíni 

beton fogadó felület kiépítésével (Jav. típ.: Alex - Tunnel SZT-100)                 20 db 

„P” alakú kerékpártámasz elhelyezése, térkő fogadó felület kiépítésével      4 db 



Pad telepítése – háttámlás pad, 1800*368 mm ülőfelülettel, 820 mm magas (háttámlánál mérve) trópusi 

fa vagy WPC deszkázattal, tartószerkezet horganyzott acél porszórt felülettel, beton fogadó felület 

kiépítésével (Jav. típ.: mmcité -  VERA 151t)                                                     10 db 

Árnyékoló napvitorlák telepítése 5*5 m-es, horganyzott hüvelyekbe rögzített 4 oszlopra, rozsdamentes 

kötőelemekkel               10 db 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 2. Az MSZ1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-KÉ 

vagy MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) / Súlyszám: 15 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül 

vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 21 70 

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: [] vagy napban: [80] 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.10-21-2021-00001 

II.2.13) További információ 

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „Agárdi Park Strand 

szolgáltatásainak fejlesztése III. projekt keretében megvalósuló kivitelezési feladatok ellátására” 



Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya 

nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után. 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Agárdi Napsugár Strand szolgáltatásainak fejlesztése 

III. 
Rész száma: 2 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák) 

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

45233161-5 Gyalogút építése 

45233253-7 Gyalogút burkolása 

45233293-9 Köztéri bútorok szerelése 

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU211 

A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Chernel I. u. 1., hrsz:  5426/4 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

követelmények meghatározása)  

 

A projekt megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység. 

 

Gárdony Város Önkormányzat fejlesztéseket tervez a tulajdonában lévő szabadvízi fürdőhelyen. A 

projekt megvalósításához támogatást nyert el a „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott 

pályázattal.  A tervezett beruházás: meglévő megsüllyedt, botlásveszélyes térkőjárda elbontása, 2 m 

széles gyalogos sétány építése mintegy 220 fm hosszban, a korábban elkészült vizesblokk 

megközelítésére mintegy 17 fm hosszban, 2 m szélességben, valamint összekötésre kerül a felújított 

sétány és a korábban elkészült öltöző. Az öbölben az akadálymentes közlekedés érdekében új sétány 

építése - a szétfagyott természetes ciklopkő burkolat bontása, új térkőburkolatú sétány építése mintegy 

18 fm hosszban, 1,5 m szélességben meglévő térköves sétányok közé, szintben csatlakoztatva. A 

sétány mellett meglévő kiemelt betonszegély átalakítása, akadálymentes pihenőhely kialakítására, 

WPC burkolat elhelyezése. 12 db pad, 9 db hulladékgyűjtő, 5 db árnyékoló napvitorla és 4 db 

kerékpártámasz kerül telepítésre.  

 

Tervezett főbb mennyiségek:  

 

Sétány felújítása és szélesítése 6 cm vtg beton burkolókőből 10x20, 20x20 és 20x30 cm-es elemek 

vegyes rakásával, bazalt/andezit kiskockakő díszítő és optikai sávokkal (2 m széles) 440 m2 

Sétány 6 cm vtg beton burkolókőből 10x20, 20x20 és 20x30 cm-es elemek vegyes rakásával, 

bazalt/andezit kiskockakő díszítő és optikai sávokkal (2 m széles)     45 m2 

Terméskő sétány bontása (változó méretű ciklopkövek, beton ágyazatban), új sétány építése 6 cm vtg 

beton burkolókőből 10x20 cm –es elemekből, futós soros rakással (1,5 m széles)   40 m2 

Kiemelt beton szegély átalakítása akadálymentes ülőfelületté, WPC burkolattal    4,4 m2  

Hulladékgyűjtő telepítése - horganyzott acél, kültéri porfestéssel, fémszerkezet kétféle (egyeztetett) 

színben, kulccsal zárható-nyitható, billenthető edény (WPC léc díszítéssel), zsákos ürítéssel, helyszíni 

beton fogadó felület kiépítésével (Jav. típ.: Alex - Tunnel SZT-100)       9 db 



„P” alakú kerékpártámasz elhelyezése, térkő fogadó felület kiépítésével       4 db 

Pad telepítése – háttámlás pad, 1800*368 mm ülőfelülettel, 820 mm magas (háttámlánál mérve) 

trópusi fa vagy WPC deszkázattal, tartószerkezet horganyzott acél porszórt felülettel, beton fogadó 

felület kiépítésével (Jav. típ.: mmcité -  VERA 151t)                                                             12 db 

Árnyékoló napvitorlák telepítése 5*5 m-es, horganyzott hüvelyekbe rögzített 4 oszlopra, 

rozsdamentes kötőelemekkel (Jav. típ.: Fullgarden)           5 db 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 2. Az MSZ1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-KÉ 

vagy MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) / Súlyszám: 15 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül 

vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 21 70 

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: [] vagy napban: [80] 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.10-21-2021-00001 

II.2.13) További információ 

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „Agárdi Napsugár Strand 

szolgáltatásainak fejlesztése III.” projekt keretében megvalósuló kivitelezési feladatok ellátására” 



Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya 

nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után. 

 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Az agárdi Tini Szabadstrand szolgáltatásainak 

megújítása II. 
Rész száma: 2 3 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák) 

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

45233161-5 Gyalogút építése 

45233253-7 Gyalogút burkolása 

45233293-9 Köztéri bútorok szerelése 

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU211 

A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Üdülők útja 1.  hrsz.: 5429/19 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

követelmények meghatározása)  

 

A projekt megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység. 

 

Gárdony Város Önkormányzat fejlesztéseket tervez a tulajdonában lévő szabadvízi fürdőhelyen. A 

projekt megvalósításához támogatást nyert el a „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott 

pályázattal. A tervezett beruházás: 2 m széles gyalogos sétány építése mintegy 25 fm hosszban, 

elkészül 2 akadálymentesített családi öltöző kabin, új sétány kiépítésével összekötésre kerülnek az új 

öltözők a parti sétánnyal mintegy 10-10 fm hosszban, 1,5 m szélességben. A parti sétány mellett 

akadálymentes pihenőhely kialakítása WPC burkolat elhelyezésével, egyik oldalán kiemelt napozó 

felülettel. 20 db pad, 60 db hulladékgyűjtő és 4 db kerékpártámasz kerül telepítésre.  

 

Tervezett főbb mennyiségek:  

 

Sétány 6 cm vtg. beton burkolókőből 10x20, 20x20 és 20x30 cm-es elemek vegyes rakásával, 

bazalt/andezit kiskockakő díszítő és optikai sávokkal (2 m széles)      50m2 

Sétány 6 cm vtg. beton burkolókőből 10x20, 20x20 és 20x30 cm-es elemek vegyes rakásával, 

bazalt/andezit kiskockakő díszítő és optikai sávokkal (1,5 m széles)      32 m2 

Betonfelület kialakítása, WPC burkolat készítése – akm. pihenő       30 m2  

Családi és akadálymentesített öltöző megépítése a "Berendezési tárgyak kézikönyve" alapján 336*336 

cm befoglaló mérettel             2 db 

Hulladékgyűjtő telepítése - horganyzott acél, kültéri porfestéssel, fémszerkezet kétféle (egyeztetett) 

színben, kulccsal zárható-nyitható, billenthető edény (WPC léc díszítéssel), zsákos ürítéssel, helyszíni 

beton fogadó felület kiépítésével (Jav. típ.: Alex - Tunnel SZT-100)      60 db 

„P” alakú kerékpártámasz elhelyezése, térkő fogadó felület kiépítésével       4 db 



Pad telepítése – háttámlás pad, 1800*368 mm ülőfelülettel, 820 mm magas (háttámlánál mérve) trópusi 

fa vagy WPC deszkázattal, tartószerkezet horganyzott acél porszórt felülettel, beton fogadó felület 

kiépítésével (Jav. típ.: mmcité -  VERA 151t)                                                               20 db 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 2. Az MSZ1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-KÉ 

vagy MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) / Súlyszám: 15 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül 

vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 21 70 

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: [] vagy napban: [80] 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.10-21-2021-00001 

II.2.13) További információ 

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „Az agárdi Tini 

Szabadstrand szolgáltatásainak megújítása II.” projekt keretében megvalósuló kivitelezési 

feladatok ellátására” 



Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya 

nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után. 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Gárdonyi Sirály Strand szolgáltatásainak fejlesztése III. Rész száma: 2 4 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák) 

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

45233161-5 Gyalogút építése 

45233253-7 Gyalogút burkolása 

45233293-9 Köztéri bútorok szerelése 

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU211 

A teljesítés helye: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2.  hrsz.: 6036/59 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

követelmények meghatározása)  

 

A projekt megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység. 

 

Gárdony Város Önkormányzat fejlesztéseket tervez a tulajdonában lévő szabadvízi fürdőhelyen. A 

projekt megvalósításához támogatást nyert el a „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott 

pályázattal.  A tervezett beruházás: főbejárati sétánykapcsolat felújítása, körsétány felújítása és 

szélesítése mintegy 460 m2-en. Sétány mellett akadálymentes pihenőhely kialakítása WPC burkolat 

elhelyezésével, egyik oldalán kiemelt napozó felülettel. 10 db pad, 16 db hulladékgyűjtő, 5 db 

árnyékoló napvitorla és 4 db kerékpártámasz kerül telepítésre.  

Tervezett főbb mennyiségek:  

 

Sétány 6 cm vtg. beton burkolókőből 10x20, 20x20 és 20x30 cm-es elemek vegyes rakásával, 

bazalt/andezit kiskockakő díszítő és optikai sávokkal (2 m széles)   330 m2 

Betonfelület kialakítása, WPC burkolat készítése – akm. pihenő       30 m2 

Hulladékgyűjtő telepítése - horganyzott acél, kültéri porfestéssel, fémszerkezet kétféle (egyeztetett) 

színben, kulccsal zárható-nyitható, billenthető edény (WPC léc díszítéssel), zsákos ürítéssel, helyszíni 

beton fogadó felület kiépítésével (Jav. típ.: Alex - Tunnel SZT-100)     16 db 

„P” alakú kerékpártámasz elhelyezése, térkő fogadó felület kiépítésével      4 db 

Pad telepítése – háttámlás pad, 1800*368 mm ülőfelülettel, 820 mm magas (háttámlánál mérve) trópusi 

fa vagy WPC deszkázattal, tartószerkezet horganyzott acél porszórt felülettel, beton fogadó felület 

kiépítésével (Jav. típ.: mmcité -  VERA 151t)                                                             10 db 

Árnyékoló napvitorlák telepítése 5*5 m-es, horganyzott hüvelyekbe rögzített 4 oszlopra, rozsdamentes 

kötőelemekkel (Jav. típ.: Fullgarden)                                 5 db 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 



X Minőségi szempont – Megnevezés: 2. Az MSZ1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-KÉ 

vagy MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) / Súlyszám: 15 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül 

vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 21 70 

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: [] vagy napban: [80] 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.10-21-2021-00001 

II.2.13) További információ 

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „Gárdonyi Sirály Strand 

szolgáltatásainak fejlesztése III.” projekt keretében megvalósuló kivitelezési feladatok ellátására” 

Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya 

nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után. 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 



II.2.1) Elnevezés: 2 A gárdonyi Panoráma Partszakasz szolgáltatásainak 

fejlesztése III. 
Rész száma: 2 5 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák) 

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

45233161-5 Gyalogút építése 

45233253-7 Gyalogút burkolása 

45233293-9 Köztéri bútorok szerelése 

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU211 

A teljesítés helye: 2483 Gárdony, Pisztráng u. 21. hrsz.: 6036/59 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

követelmények meghatározása)  

A projekt megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység. 

 

Gárdony Város Önkormányzat fejlesztéseket tervez a tulajdonában lévő szabadvízi fürdőhelyen. A 

projekt megvalósításához támogatást nyert el a „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott 

pályázattal. A tervezett beruházás: régi megsüllyedt sétány felújítása átrakással mintegy 90 m2-en, új 

sétány és többfunkciós térburkolatok kialakítása, akm. családi öltözőhöz sétány kiépítése  (meglévőhöz 

hasonló téglány elemekkel) mintegy 347 m2-en. Készül 2 db WPC burkolatú pihenő, valamint az új 

sétány mellett akadálymentes pihenőhely kialakítása WPC burkolat elhelyezésével, egyik oldalán 

kiemelt napozó felülettel. Elkészül 2 db vandálbiztos zuhanyzó kiépítése, ivóvíz- és 

szennyvízhálózatra történő rákötéssel, 5 db árnyékoló napvitorla és 4 db kerékpártámasz kerül 

telepítésre. 

 

Tervezett főbb mennyiségek:  

 

Sétány felújítása, meglévő 10*20 cm-es téglány elemekkel       90 m2 

Sétány és több funkciós terek kialakítása, akm. családi öltözőhöz sétány kiépítése 6 cm vtg  beton 

burkolókőből (10x20 cm-es elemek), meglévőhöz hasonló                347 m2 

Betonfelület kialakítása, WPC burkolat készítése – akm. pihenő                 28 m2 

Betonfelület kialakítása, WPC burkolat készítése – pihenő                 80 m2 

„P” alakú kerékpártámasz elhelyezése, térkő fogadó felület kiépítésével                 4 db 

vandálbiztos zuhanyzó kiépítése, ivóvíz- és szennyvízhálózatra történő rákötéssel               2 db 

Árnyékoló napvitorlák telepítése 5*5 m-es, horganyzott hüvelyekbe rögzített 4 oszlopra, rozsdamentes 

kötőelemekkel (Jav. típ.: Fullgarden)                                 5 db 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 2. Az MSZ1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-KÉ 

vagy MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) / Súlyszám: 15 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül 

vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 



X Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 21 70 

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: [] vagy napban: [80] 

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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.10-21-2021-00001 

II.2.13) További információ 

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „A gárdonyi Panoráma 

Partszakasz szolgáltatásainak fejlesztése III.” projekt keretében megvalósuló kivitelezési feladatok 

ellátására” 

Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya 

nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után. 

 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 A gárdonyi Tó-Party Rendezvénystrand 

szolgáltatásainak fejlesztése III. 

Rész száma: 2 6 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45000000-7 (Építési munkák) 

Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] 

45233161-5 Gyalogút építése 



45233253-7 Gyalogút burkolása 

45233293-9 Köztéri bútorok szerelése 

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU211 

A teljesítés helye: 2483 Gárdony, Ibolya u. 2. hrsz. 6282/5 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

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

követelmények meghatározása)  

 

A projekt megvalósítása nem építési engedély köteles tevékenység. 

 

Gárdony Város Önkormányzat fejlesztéseket tervez a tulajdonában lévő szabadvízi fürdőhelyen. A 

projekt megvalósításához támogatást nyert el a „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott 

pályázattal. A tervezett beruházás: főbejárati burkolat felújítása (meglévő burkolat bontása), és új 

sétányok kialakítása a homokos lidó, a szociális épületek, az akadálymentesített vizesblokk és családi 

öltöző kapcsolatának biztosításra mintegy 588 m2-en térkőből. Sétány mellett 30 m2-es akadálymentes 

pihenőhely kialakítása WPC burkolat elhelyezésével, egyik oldalán kiemelt napozó felülettel. 5 db 

árnyékoló napvitorla és 4 db kerékpártámasz kerül telepítésre.  

Tervezett főbb mennyiségek:  

 

Főbejárati burkolat felújítása (meglévő burkolat bontása), és új sétányok kialakítása a homokos lidó, a 

szociális épületek, az akadálymentesített vizesblokk és családi öltöző kapcsolatának biztosításra 6 cm 

vtg. beton burkolókőből 10x20, 20x20 és 20x30 cm-es elemek vegyes rakásával, bazalt/andezit 

kiskockakő díszítő és optikai sávokkal        588 m2 

Betonfelület kialakítása, WPC burkolat készítése – akm. pihenő                  30 m2 

„P” alakú kerékpártámasz elhelyezése, térkő fogadó felület kiépítésével                 4 db 

Árnyékoló napvitorlák telepítése 5*5 m-es, horganyzott hüvelyekbe rögzített 4 oszlopra, rozsdamentes 

kötőelemekkel (Jav. típ.: Fullgarden)                     5 db 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 2. Az MSZ1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-KÉ 

vagy MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) / Súlyszám: 15 

X Minőségi szempont – Megnevezés: 3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül 

vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 21 70 

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:  

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: HUF 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: [] vagy napban: [80] 



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

A szerződés meghosszabbítható  igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

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

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.10-21-2021-00001 

II.2.13) További információ 

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „A gárdonyi Tó-Party 

Rendezvénystrand szolgáltatásainak fejlesztése III.” projekt keretében megvalósuló kivitelezési 

feladatok ellátására” 

Az értékelés körében bemutatott szakember(ek) nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak hiánya 

nem hiánypótolható hiánynak minősül, az ajánlat érvénytelenségét vonva maga után. 

 

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

III.1) Részvételi feltételek 

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

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró 

okok bármelyikének hatálya alatt áll. 

Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az 

eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont]. 

 

A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját 

nyilatkozatával kell igazolnia. [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.] 

Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 

eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 



foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok 

igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. 

§ (1) bek.]. 

Ha ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott 

határidőn belül korábbi közbeszerzési eljárásból vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a 

kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának 

tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes 

leírását. [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1a) bek.] 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 

az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) 

bek.].  

 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez 

az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot abban az esetben is be 

kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését 

[Kbt. 67. § (4) bek.].  

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása 

szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].  

 

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 

megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az 

igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az 

adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X. 

30.) Kr. 1. § (7) bek.]. 
 

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

Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő 

nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Mo.-on 

letelepedett GSZ esetén az alábbi nyilvántartásokban. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja 

az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti 

országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés 

követelményét. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  

Az ajánlatban benyújtandó az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő 

megnevezéséről szóló nyilatkozat. 

Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési 

tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi. 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy 

szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. 

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search


III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján 

nem köteles alkalmassági követelményt előírni. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2  

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

A Kbt. 114/A. § (1) bek. alkalmazására tekintettel az 

MSZ1. alk.-i követelménynek való megfelelés 

tekintetében az alábbiak szerint előírt igazolásokat 

az ajánlatban szükséges benyújtani: 

 

MSZ1.: Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) 

– különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a 

megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk 

ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe 

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pont]. Az 

ismertetésnél elegendő kitérni az alk-i előírásoknak 

megfelelő szakemberekre.  

 

A szakemberek tekintetében alk.-i kritériumként AK a 

vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 

jogszabály szerinti szakirányú, ill. azzal 

egyenértékűnek tekintett – az AF-ban meghatározott – 

végzettség, valamint a jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő. 

Amennyiben a bemutatott szakember a teljesítéshez 

szükséges releváns jogosultsággal már eleve szerepel a 

szakmavégzési jogosultságot igazoló Kbt. 69. § (11) 

bek. szerinti kamarai nyilvántartásban, a jogosultsághoz 

szükséges végzettséget (ill. az azzal való 

egyenértékűséget) és szakmai gyakorlatot AK 

megállapítja az illetékes szakmai szervezet (kamara) 

által vezetett nyilvántartásból. Ez esetben a szakember 

végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum 

másolatának csatolása nem szükséges, a jogosultsághoz 

előírt végzettséget és szakmai gyakorlatot kamarai 

nyilvántartás önmagában igazolja. Ezért már meglévő 

jogosultság esetében jelöljék meg az ajánlatban a 

szakember kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság 

megszerzésének időpontját. 

 

Ha a szakember a teljesítéshez szükséges releváns 

jogosultsággal még nem szerepel a kamarai 

nyilvántartásban, v. az nem ellenőrizhető a 

nyilvántartáson keresztül, igazolásként a szakember 

tekintetében csatolandó a szakember releváns 

végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum 

egyszerű másolata, és a jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a 

szakember által sk. aláírt szakmai önéletrajz. 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és 

szakmai szempontból alkalmatlan: 

 

MSZ1.: ha nem rendelkezik legalább az alábbi 

(teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel: 

 

egy fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ 

vagy MV-KÉ-R vagy azokkal egyenértékű felelős 

műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 

szakképzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlattal, a 266/2013. (VII.11.) 

Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően. 

Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok 

esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer 

számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 

AK egyenértékű végzettségeket is elfogad, az ezzel 

kapcsolatos információk a dokumentációban. 
 



A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat 

megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön 

ismertetésre. 

 

A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie 

azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek 

vonatkozásában az alk.-i minimumkövetelmények 

előírnak. AK az időben párhuzamos gyakorlatokat csak 

egyszer veszi figyelembe. 

 

AT egyúttal csatolja az ajánlatához a megnevezett 

szakemberek sk. aláírt rendelkezésre állási 

nyilatkozatát, melyben kijelenti, h. az AT nyertessége 

esetén rend-re áll és közreműködik a szerződés 

teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és 

nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra 

vonatkozóan, mely a szerződés teljesítésében való 

munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 

 

Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 67. § (3), 321/2015. (X. 30.) 

Kr. 24. § (1)-(2) 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 

helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

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

III.1.6) A szerződés biztosítékai:  

Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a nettó vállalkozási díj 0,8 %-a. A késedelmi 

kötbér maximális mértéke: nettó vállalkozási díj 20 %-a. Kötbérterhes határidő a véghatáridő. 

Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj 30 %-a,  

Hibás teljesítési kötbér:  

a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 2 %-a. a szerződés tervezet IV.4-IV.6 pontjában 

foglaltak szerint 

Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-a. 

Jótállás: Időtartama: 24 hónap+X hónap (Vállalkozó ajánlatában tett megajánlás szerint). A jótállás 

kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, biztosítékokat, illetve az ezekkel kapcsolatos részletes 

szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.  

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

Tartalékkeret nincs. 

Előleg: teljes nettó ellenszolgáltatás: 30 %-a. Előleg elszámolása a végszámlában 

Számlázás: 1 db részszámla, 1db végszámla. 1. részszámla: a leszállított eszközök telepítését követően 

nyújtható be a telepített eszközök értékében, végszámla: kivitelezési munkálatok elvégzését követően 

nyújtható be a kivitelezési munkálatok értékében.  Részletek az AD II. Kötet II.3.2. pontjában.  

A számlák kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. 



A végszámla kibocsátásának feltétele a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárása, ill. a Kbt. 135.§(1) szerint a teljesítésigazolás kiadása.  

Részteljesítési határidő nincs.  

Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(8) 272/2014. (XI. 5.) Kr., Ptk. 6:130. § (1)-(2) (ha alvállalkozó igénybevételére 

nem kerül sor), 322/2015. Kr. 30-32/A. §, 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.), 2011. évi CXCV. 

tv., 368/2011. (XII. 31.) Kr.  

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint, a szerződés átalánydíjas. 

Finanszírozás:  

1. rész - Park Strand: 

Projekt azonosító: STR-2021-114 

Támogatói okirat: NY/22/000172-10/2022 

Támogatási intenzitás: 96,81 % 

 

2. rész - Napsugár Strand:  

Támogatói okirat: NY/22/000171-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-112 

Támogatási intenzitás: 95,93 % 

 

3. rész - Tini Szabadstrand 

Támogatói okirat: NY/22/000170-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-113 

Támogatási intenzitás: 92,54 % 

 

4. rész - Sirály Strand 

Támogatói okirat: NY/22/000165-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-107 

Támogatási intenzitás: 96,72 % 

 

5. rész - Panoráma Partszakasz  

Támogatói okirat: NY/22/000173-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-115 

Támogatási intenzitás: 90,94 % 

 

6. rész - Tó-Party Rendezvénystrand 

Támogatói okirat: NY/22/000168-10/2022 

Projekt azonosító: STR-2021-109 

Támogatási intenzitás: 96,84 % 

 

Támogatói Okiratok alapján, valamint saját forrás 

 

Finanszírozás formája: utófinanszírozás 

Részl: AD 

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó 

szervezet (projekttársaság) létrehozását.  

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

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

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 



III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése 

alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) 

bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az 

ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban 

meghatározott alkalmassági követelmények: MSZ1. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

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

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. 

IV.1.2) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

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

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

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

irányuló információ 

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról 

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

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

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 12 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 15 nap 

Dátum: ….. Helyi idő: 12:00 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4 

Dátum: (éééé/hh/nn) 



IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar 1 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

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

vagy 

Az időtartam hónapban: [] vagy napban: [60] a következő dátumtól számítva: ….. 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: ….. Helyi idő: 14:00 Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az 

ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés 

időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő 

órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától 

kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az 

ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

X Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

X A fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont 2 

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 2 

1. ért. szp.: fordított arányosítás, 2. 3. ért. szp: egyenes arányosítás. A 3. ért. szp. esetén az előírt 24 

hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállásra kérünk megajánlást tenni, kizárólag a 

többletvállalás írandó a felolvasólapra.  

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték  

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: - 

VI.3.4) További információk: 
1) AK a Kbt. 117. §-a alapján folytatja le az elj-t. Kbt. 117. § (2) szerinti önállóan kialakított eljárási 

szabályok: AK a Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: 

AK a Kbt. 114/A. § (2) bek.-ét nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-nek 

megfelelően végzi el. Ha nem hirdetményben közzétett közbesz. dok-ok módosulnak és a 

megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam, de legalább 2 munkanap áll rendelkezésre, az 

ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a 

közbeszerzési dokumentumok módosítását AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, 

az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról AK 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi GSZ-t, akik az elj. iránt érdeklődésüket az EKR-

ben jelezték. 



AK alkalmazza a Kbt. 114/A.§ (1) bek.-ét, azaz a kizáró okok és az alk, követelmények 

tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a GSZ-ők az 

ajánlatukban kötelesek benyújtani. 

AK az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt 

dokumentumok alapján végzi. A kizáró okokkal kapcsolatos minden nyilatkozatot és az alk. köv-

eknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az 

ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. 

2) AK nem tart helyszíni bejárást. A munkálatok helyszíne korlátozás nélkül szabadon 

megtekinthető. AK javasolja, h. az AT-ők a megalapozott ajánlattétel érdekében a munkálatok 

helyszínét előzetesen tekintsék meg. AK konzultációt nem tart. 

3) Nyertes ajánlattevő(k)nek figyelemmel kell lennie arra, hogy a kivitelezési munkálatok időtartama 

alatt a kivitelezések helyén lévő strandlétesítmények folyamatos nyitva tartással üzemelnek. Erre 

tekintettel nyertes ajánlattevő(k)nek úgy kell az építési munkákat megszervezni, hogy az a lehető 

legkisebb mértékben akadályozza a helyszínen tartózkodó vendégeket. 

4) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit. 

5) Felelősségbiztosítás: 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjára teljes körű 20 millió Ft/káresemény és 40 millió Ft/év limitű építési-szerelési 

felelősségbiztosítást kell kötnie (v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes 

időtartamára. Részletek a szerződéstervezetben. 

6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Stumpf Gábor, lajstromszám: 00063 

7) A szerződés teljesítése során nyertes AT-nek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 

szerinti, v. azzal egyenértékű jogosultságú – a szerződésben előírt - felelős műszaki vezetővel.  

8) AK a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bek-re tekintettel előírja szakmai ajánlat benyújtását, 

amelynek az árazott költségvetés valamint az értékelési szempontokra tett vállalások képezik a 

részeit.  

9) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re. 

10) A Kbt. 71. § (6) bek.: ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von 

be, AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

11) AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV-alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, elj. – eljárás, h. 

– hogy, v. – vagy, ill. – illetve, alk. – alkalmasság, ért. szp. – értékelési szempont, TO – Támogatói 

Okirat 
 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/…. 

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

ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
4    ha az információ ismert 
20    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 

 


