
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth tér 1. 

Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 Ország: Magyarország 

 

Hivatalos név: MÁV Zrt. 

Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország 

 

I.2) Kommunikáció 

 Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: 

InTender Consulting Kft. 
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu; 
Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63., I. emelet  

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés Kaposvár tüskevári csomópontjának 
közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésének megvalósítására II. 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége: 

Kaposvár tüskevári csomópontjának közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésének 
megvalósítása az alábbiak szerint: 

 
- Építendő kerékpárút hossza: 260 m 
- Felújítandó és építendő járda hossza: 201 m 
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- Felújított és újraépítendő út hossza összesen: 228 m 
- Csomópont csapadékvíz elvezetésének kiépítése:  

• 249 m zárt csapadékcsatorna építése hozzá tartozó aknákkal és víznyelőkkel együtt 
- Gyalogos és kerékpár átkelőhelyek megvilágítása 6 helyszínen. 
- Közúti jelzőlámpák kiépítése:  

• A csomópontban a vasúti biztosító berendezéssel kombinált közúti jelzőlámpás 
forgalomirányítást kell kialakítani.  

- Vasúti útátjáró építése (1db): 
- Vasúti biztosító berendezés cseréje: 

• fénysorompó berendezés telepítése közúti kapcsolattal 1 db 
- Kialakítandó továbbá a csomópont forgalomtechnikája. 

 
Az AF részeként az NKH által VHF/12902-1/2017-NFM számon kiadott elvi létesítési engedély, a 
Termini Rail által 9615 tervszámon készített tervdokumentáció, valamint a Somogy Megyei 
Kormányhivatal SO/UO/0408/05/2016 számú biztosítási mód határozata alapján kell a Tüskevári 
csomópontban a közúti jelzőlámparendszerrel függésben lévő fény- és félsorompó berendezés 
kivitelezni. Ennek keretében nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges 
tervek elkészítése, engedélyeztetése, üzemeltetői hozzájárulások beszerzése. 
 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, 
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű 
teljesítést is elfogadja. 
 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: 2018. szeptember 30. 

II.1.5) A teljesítés helye:  Kaposvár belterület: 5722 (elsődleges megvalósítási helyszín), 
6274/4, 6275/2, 9154, 5889/2, 5888, 5773, 5791/5, 6271/2, 5980, 5751/1, 5723/2, 6272 helyrajzi 
számú ingatlanok és az 5731/2 helyrajzi számú ingatlan, amely a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 
tulajdonában áll. 

III. szakasz: Értékelési szempontok 

III.1) Értékelési szempontok: 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 

Az eljárást megindító felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek 
M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon 
felüli szakmai tapasztalata (hónap) 15 

Az eljárást megindító felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek 
M.2.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon 
felüli szakmai tapasztalata (hónap) 15 



 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 

 Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám: 70 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 150.000.000,- 
Ft teljes árbevétellel a felhívás közvetlen megküldésének napját megelőző utolsó 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben. 
 
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget. 
 
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a feladásának napjától visszafelé 
számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 

 
- legalább 150 méter hosszon kerékpárút építése és/vagy legalább 150 méter hosszon közút építése 

és 
- legalább 1 db vasúti biztosítóberendezés beépítése  

 
tárgyú referenciával. 

 
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.  

 
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló 
fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos 
aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja 
figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. 

 
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés 
értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő. 

 
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése 
során igénybe venni kívánt szakemberekkel: 

 
M.2.1. 1 fő aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV jogosultsággal, vagy annak 

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.);  
M.2.2. 1 fő aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak 

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik; 
 

A szakemberek között az átfedés megengedett. 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

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

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:  



Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2018/01/17) Helyi idő: (00:00) 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt 
az I.2) pontban megadott címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk: 2 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2018/01/09 

__________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

3    súlyszám helyett fontosság is megadható 

4    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 


