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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-508/2021. 

 

 
 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

466/2021. (VI. 11.) kgy. határozata 

 

a „Börgöndi Reptér Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése”  

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;  

 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium 2020. december 28-án kelt Támogatói okirata alapján központi 

költségvetési támogatásban részesül az Alba Airport Repülőtér fejlesztéséről szóló 

1749/2020 (XI.11.) Korm. határozatban foglaltak szerint az Alba Airport Repülőtér 

sport- és üzleti célú nyilvános polgári kisrepülőtér fejlesztéséhez szükséges szakmai 

feladat megvalósítása érdekében. A szakmai feladatterv részeként megvalósíthatósági 

tanulmány készítése szükséges, mely az alábbi lényegi műszaki tartalmat foglalja 

magába:  
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Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása keretében:  

- tárgyi fejlesztési elképzelések vizsgálata, 

- megvalósíthatósági tanulmány készítése, 

- projekt megvalósíthatóságának alátámasztása, 

- legmegfelelőbb változat kiválasztására vonatkozó javaslat és részletes tervezési 

program elkészítése,  

 

A tervezési szolgáltatás becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A kivitelezés 

becsült értékének – a szakterület által megadott adatok és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény – továbbiakban: Kbt. – 19. § rendelkezései alapján - megfelelően a Kbt. 

Második rész, 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás folytatható le uniós eljárásrendben. 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra – az alábbi döntést hozom: 

a) az Önkormányzat a „Börgöndi Reptér Megvalósíthatósági Tanulmány 

elkészítése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81.§-a 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárást megindítja.  

b) az ajánlati felhívás tartalmát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyom és hozzájárulok az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő 

megjelentetéséhez, hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a mellékelt felhívás azon részei, 

amelyek esetlegesen az EKR mennyiségi korlátai következtében a felhívásba nem 

kerülhetnek beépítésre, az eljárás egyéb dokumentumainak részét képezzék. 

 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a közbeszerzési 

eljárás tárgyát képező szolgáltatás megrendelés fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendeletében 

rendelkezésre áll. Opciós tétel nem kerül kikötésre. 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 



EKR000693022021 2021.06.11 11:21:44I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Börgönd repülőtér- megvalósíthatósági tanulmányKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000693022021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

15726999207

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Ébner Balázs

ebner.balazs@pmhiv.
szekesfehervar.hu

+36 22537150

www.szekesfehervar.hu

Nem

Nem
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II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

71241000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

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

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000693022021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000693022021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Általános közszolgáltatások

Börgönd repülőtér- megvalósíthatósági tanulmány

EKR000693022021

Szolgáltatás megrendelés

Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása tárgyú projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
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II.2) Meghatározás

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

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU211 Fejér

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

71241000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Börgönd repülőtér- megvalósíthatósági tanulmány

MT leszállítása: Székesfehérvár, Városház tér 1-2. 
 
Fejlesztési terület: "Alba Airport Repülőtér"

Székesfehérvár-Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása: 
 
•        1 db megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
•        a megvalósíthatósági tanulmány részeként 1 db tervezési program elkészítése 
 
A nyertes Ajánlattevő feladata a tárgyi fejlesztési elképzelések vizsgálata, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a projekt 
megvalósíthatóságának alátámasztása, a legmegfelelőbb változat kiválasztására vonatkozó javaslat és részletes tervezési program 
elkészítése, amelyek alapján a kiválasztott tervváltozatra az engedélyezési tervek egy következő lépcsőben elkészíthetőek, az 
engedélyezési eljárások lefolytathatóak. 
 
Az elkészült Megvalósíthatósági tanulmányt és a Tervezési programot 5-5 nyomtatott példányban, valamint elektronikus, 
szerkeszthető és nem szerkeszthető formátumban 5-5 példányban szükséges leszállítani. 
 
Az Alba Airport Repülőtér belföldi légiforgalmat lebonyolító sport és üzleti célú kisrepülőtér lesz, az 1995. évi XCVII. törvény 37. § (1) 
bek. ba) pontja szerint polgári célú, nem nyilvános repülőtérként fog működni. A 159/2010. (V. 6.) Kormány rendelet 2. § d) pont 
szerint a IV. repülőtér osztályba tartozó, ICAO 2B kategóriának megfelelő konfigurációjú létesítmény lesz, de az ICAO 3C 
kategóriának megfelelő futópálya szélességgel és hosszúsággal. 
 
ICAO 2B: repülőgép referencia futópálya hossza: 800m ≤ LRWY ref < 1 200m; repülőgép szárnyfesztáv: 15m ≤ F < 24m; főfutómű 
kerekek külső távolsága: 4,5m ≤ Wt < 6m 
ICAO 3C: repülőgép referencia futópálya hossza: 1 200m ≤ LRWY ref < 1 800m; repülőgép szárnyfesztáv: 24m ≤ F < 36m; főfutómű 
kerekek külső távolsága: 6,m ≤ Wt < 9m 
 
 
Feladatleírás: 
 
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a projekt megvalósíthatóságának alátámasztása, a legmegfelelőbb változat kiválasztására 
vonatkozó javaslat és részletes tervezési program elkészítése. 
 
Megvalósíthatósági Tanulmány készítése: 
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•        Helyzetértékelés, helyszínvizsgálat: 
̶        a jelenlegi helyzet bemutatása, értékelése, elemzése (adottságok felvétele, összefoglalása): területi adottságok, térségi 
folyamatok (gazdasági, területfejlesztési, ingatlanfejlesztési, környezetvédelmi stb.); 
̶        kedvezményezett bemutatása; 
̶        fejlesztés indokoltsága; 
̶        fejlesztés utáni helyzet bemutatása; 
̶        változatelemzés; 
̶        fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása 
 
•        Hatástanulmány (a projekt hatásainak elemzése gazdasági, társadalmi, környezeti hatások figyelembevételével) 
 
•        Költség- és időkalkuláció készítése 
 
•        Beruházási program készítése: a szükséges infrastrukturális fejlesztések bemutatása 
 
•        Feladat térkép készítése 
 
•        Kockázatelemzés: kockázatok azonosítása, kiértékelése, kezelése, kommunikációja 
 
•        A kiválasztott koncepcióváltozatra Tervezési Program kidolgozása: 
 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerinti 
tervezési program tartalmazza a beruházás keretében tervezett építményekkel szemben előírt alapvető követelmények 
meghatározását. A tervezési programnak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266
/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak is eleget kell tennie. 
 
A Tervezési Programban rögzíteni kell minden olyan fontos körülményt, amelyet a későbbi tervezés során figyelembe kell venni. 
Vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét. Meg 
kell határozni az alapvető tervezői feladatokat és a tervezéshez szükséges adatok körét. 
 
A Tervezési Programban ismertetni kell: 
̶ 
        az építési tevékenységek megnevezését, a tervezési feladat részletes leírását; 
̶        a tervezés előzményeit, az előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait; 
̶        az elvárt – az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb – követelményeket, beleértve az élettartalmi igényeket; 
̶        az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű 
számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét; 
̶        a beruházás költségkeretét, a költségelemzés módszerét; 
̶        a helyszín bemutatását: cím, térképvázlat melléklet, geodéziai és geo-technikai jellemzők, környezet, közúti kapcsolatok, 
közműadottságok, szomszédos ingatlanok; 
̶        a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat; 
̶        a technológiai adatokat: használat, üzemeltetés, létszámadatok, helyiség igények, elvárt térkapcsolatok; 
̶        a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat; 
̶        a közmű és energia ellátási igényeket, módokat; 
̶        az akadálymentesítésre vonatkozó információkat; 
̶        a szükséges szakági tervezők, szakértők körét; 
̶        az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait; 
̶        a tervezendő építmények használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit; 
̶        a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok 
alapján. 
 
Egyéb elvégzendő feladatok: 
 
•        Elvárás a szakmai és környezetvédelmi szervezetekkel való folyamatos egyeztetés. 
•        Koncepcióváltozatok alkotása, vizsgálata: kiinduló állapot ismertetése, a koncepcióváltozatok meghatározásának szempontjai, 
az infrastruktúra fejlesztés igényének meghatározása, más közlekedési módokkal való kapcsolódás és megközelítés vizsgálata. 
•        Összefoglaló értékelés, javaslat az optimális változatra. 
•        A kiválasztott koncepcióváltozat részletes bemutatása. 
•        Az infrastruktúrafejlesztések leírása. 
•        Költségek becslése (pl. beruházási költségek, üzemeltetési, fenntartási költség). 
•        Intézményi, szervezeti, szabályozási és üzemeltetési irányelvek meghatározása. 
•        Figyelembe kell venni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Településszerkezeti Tervében és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatában foglaltakat. 
•        Nyertes Ajánlattevő feladata a tanulmány helyszínének és környékének a megtekintése és megvizsgálása, a nyilvánosan 
hozzáférhető kapcsolódó dokumentumok beszerzése (pl. rendezési tervek), egyeztetések lefolytatása. Nyertes Ajánlattevő feladata, 
hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely ajánlata elkészítéséhez és a szerződéses 
kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek. Mindez a nyertes Ajánlattevő saját költségére történik. 
•        A tanulmány készítése során az érintett hatóságokkal, önkormányzatokkal, közút-, és közműkezelőkkel, üzemeltetőkkel az 
egyeztetéseket dokumentáltan le kell folytatni. 
•        Nyertes Ajánlattevő feladata az engedélyezési és kiviteli tervek tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő 
ajánlattevői kérdésekre történő válaszadás. 
•        Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a korábban elkészített előzetes tanulmányt és üzleti tervet, amelyek 
figyelembevétele és adott esetben az abban foglalt információk felülvizsgálata szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány készítése 
során.
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

50Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Igen

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I 
/1. alpontja szerinti (TT) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között 
értékelve)

10

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I 
/2. alpontja szerinti környezetmérnök szakembernek mindösszesen (0-36 hónap 
között értékelve)

10

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I 
/3. alpontja szerinti (KÉ-LK) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között 
értékelve)

10

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I 
/4. alpontja szerinti (KÉ-K) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között 
értékelve)

10

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I 
/5. alpontja szerinti (VZ-TEL) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között 
értékelve)

10

Nem

Igen

Nem

4

Nem

Nem

Nem

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Az igazolási módok felsorolása és rövid 
leírása: ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy 
személynek) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem 
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön 
formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevő részére a 
közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai 
közbeszerzési dokumentum mintát. Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság 
igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és 
kc) alpontjait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra 
vonatkozóigazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.  
 
Megkövetelt igazolási mód MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását, Megkövetelt igazolási mód nem MAGYARORSZÁG-i 
letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a 
kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-
ában,a 6-7. §-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is 
elegendő benyújtani az ajánlatában.  
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) 
pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján: A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell 
az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara 
névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában 
való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt 
engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.  
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ában meghatározott mód. 
A Szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadott, ha a gazdasági szereplő az egységes európai 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

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

I.: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 
10 pont. A pontkiosztás a VI.3) pontban és részletesebben a dokumentációban kerül ismertetésre.  
 
 
II.: A II.2.5) pontban meghatározott 5 szakemberen felül a szerződés teljesítése során igénybe kell vennie nyertes Ajánlattevőnek:  
 
- 1 fő, megvalósítási tanulmány elkészítésében jártas közgazdász szakembert; 
 
- 1 fő Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület (TK) jogosultságú tervezőt;   
 
- 1 fő Építészeti tervezési terület (É) jogosultságú tervezőt; 
 
- 1 fő Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület (GO) jogosultságú tervezőt. 
 
További információ a szerződéstervezetben.  
 
 
III.: a II.2.7) pontban meghatározott 4 hónap időtartam a szerződés teljeskörű aláírásától számított.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

tartalmazniuk

Nem
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I.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:  
 
I/1.: min. 1 fő, a 266/2013 Kormányrendelet szerinti TT (Településtervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező 
szakemberrel; 
 
I/2.: min. 1 fő környezetmérnök szakemberrel, aki legalább 3 év környezetvédelmi szakmai gyakorlattal rendelkezik és aki legalább 2 
db EVD vagy környezeti hatásvizsgálat elkészítésében részt vett;   
 
I/3.: min. 1 fő, a 266/2013 Kormányrendelet szerinti KÉ-LK (légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület) 
kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű 
végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel; 
 
I/4.: min. 1 fő, a 266/2013 Kormányrendelet szerinti KÉ-K (közúti építmények tervezési részszakterület) kategóriájú vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel 
rendelkező szakemberrel; 
 
I/5.: min. 1 fő, a 266/2013 Kormányrendelet szerinti VZ-TEL (települési víziközmű tervezési részszakterület) kategóriájú vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel 
rendelkező szakemberrel. 
 
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. 
 
 
II.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi referenciával:  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával 
kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján jár el.   
 
I.: Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtani a nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. Az I. sz. alkalmassági követelményigazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb 
dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a részletes dokumentáció tartalmazza.  
 
 
II.: Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) 
pontja) visszafelé számított 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését 
cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolással (referenciaigazolás kötelező tartalmi elemei: a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és 
befejező időpontjai év-hónap-nap pontosságokkal megjelölve) és helye, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e). Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a 
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére. A II. sz. alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a 
dokumentáció tartalmazza. 
 
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az 
alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az I-II. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására 
elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt 
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-
D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az 
ajánlattevőktől.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

közbeszerzési dokumentum IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel”) arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
Ebben az esetben a követelményeket nem kell a dokumentum IV. rész A.pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az 
ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére kérheti.
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IV.1) Meghatározás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 1 db részszámla nyújtható be a megvalósíthatósági tanulmány hiánytalan 
elkészítését követően és 1 db végszámla a tervezési program hiánytalan elkészítését követően, teljesítésigazolások alapján. 
Utófinanszírozott konstrukció, tervezetten 100% támogatási intenzitással. Irányadó a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (5 ), (6) 
bekezdése. További információ a szerződéstervezetben. 
 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára - az 
alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: késedelmi- (napi 
0,5 % a Vállalkozási díj vonatkozásában), meghiúsulási kötbér (Vállalkozási díj 30%-a, a mértékének meghatározásakor figyelembe 
vételre került, hogy a szerződés meghiúsulása a támogatási projekt megvalósulását is kockáztatja).  
 
A szerződéskötés időpontjára minimum 10 millió Ft/káresemény és minimum 20 millió Ft/év mértékű érvényes tervezői tevékenységre 
vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a nyertes ajánlattevőnek. További információ a szerződéstervezetben.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

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

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

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

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 
- legalább 1 db intermodális terminál vagy állomás kialakítására vagy fejlesztésére irányuló vagy közlekedési kapcsolattal rendelkező 
áruforgalmi központ vagy logisztikai központ vagy ipari park tervezésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 
vonatkozó referenciával. 
 
Ajánlatkérő a szerződés megfelelő teljesítése alatt a következőt érti: a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés.  
 
 
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Nem

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

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

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

09:00

HU
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VI.1-3) Kiegészítő információk

1. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza: Ajánlati ár: fordított arányosítás; 
Minőségi kritérium (szakemberek): egyenes arányosítás. Pontszám: 0-10. További információ a dokumentációban.  
 
2. A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési 
eljárásban ajánlattevő lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján.  
 
3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján a hiánypótlás 
keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget 
biztosít hiánypótlásra.  
 
4. A III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.  
 
5. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.  
 
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.  
 
7. FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin, 00330; Ébner Balázs, 00326.  
 
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177.§ (2) 
bekezdésben foglaltak).  
 
9. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. §-a 
szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése 
alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemlegesen is).  
 
10. IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban meghatározva: 30 nap. 
 
11. A részekre bontás mellőzésének indoka, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során azonos szempontrendszerek 
alapján egységesen lehessen felülvizsgálni a reptér jelenlegi állapotát, "közlekedésben" betöltött szerepét, kihasználtságát és 
meghatározni a jövőbeni kapacitását. Tervezési célkitűzésként szerepel a homogén infrastruktúra megteremtése, többek között a 
pálya, kiszolgáló létesítmények, stb. tekintetében. Ez a célkitűzés részekre történő bontás esetén költséghatékonyan nem lehetséges. 
 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az EKR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR 
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.

Nem

Nem

Igen

Igen
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.4) Jogorvoslati eljárás

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 
 
13. Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú 
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. § szerint
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