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A részletes Organizációs terv követelményei, kidolgozottsága és értékelési 

módszere 

 

 

Ajánlattevőnek ajánlata részeként részletes organizációs tervet kell csatolnia a jelen 

közbeszerzés tárgyára vonatkozóan. Kérjük az Ajánlattevőt, hogy az organiciós terv 

elkészítésénél vegye figyelembe, hogy a munkaterület két, egymástól fizikailag 

elkülönített területen helyezkedik el. Az Ajánlatkérő azt az organizációs tervet 

fogadja el megfelelőbbnek, amely a megvalósítandó feladatoknak megfelelően 

átgondolva, a helyes technológiai és logikai sorrend és biztonságtechnikai előírások 

betartása mellett készült. Az organizációs tervet az alábbi feltételeknek és 

részletezettségnek megfelelően kell elkészíteni.  

 

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki 

ütemtervet (napi részletezettséggel), azaz Gantt-diagramot, melyben az Ajánlattevő 

köteles minden, a kivitelezéshez szükséges tevékenységet szerepeltetni olyan 

részletességgel, hogy a számlák kibocsátásnak üteme, arányossága és összege 

pontosan összeegyeztethető legyen a későbbiekben a műszaki készültséggel.  

A csatolt műszaki ütemterv szabatosan és átláthatóan kell, hogy felölelje a 

tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) sorrendjét, kapcsolatát. .. 

Az ütemtervnek a számlázási ütemeket, részszámlákat és végszámlát tartalmaznia kell.  

Az ütemterv elkészítéséhez az Ajánlattevők Microsoft Project, Microsoft Excel, vagy 

más az ütemterv elkészítésére alkalmas hasonló programot használhatnak. 

 

1.1. Az Ajánlattevők vegyék figyelembe a projektterv elkészítésekor, hogy a kivitelezés 

véghatárideje a szerződéskötéstől számított maximum 365 naptári nap.  

 

1.2 Tartalmi és formai elvárás: 

Az ütemterv maximális terjedelmének vonatkozásában az Ajánlatkérő nem szab 

korlátot, de abban a projekt teljes folyamatára és terjedelmére vetítve minimum 80 

tevékenységet (összevont tevékenységek és mérföldkövek nélkül) kell szerepeltetni. A 

tevékenységek ismétlődhetnek. Az ütemtervnek valamennyi munkafázisra ki kell 

terjednie az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációban foglaltak figyelembe 

vételével, továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó hatályos 

jogszabályokra és előírásokra. 

Az Ajánlattevőnek az ütemterv elkészítése során figyelembe kell vennie, hogy a 

munkaterület kettő, egymástól eltérő helyszínen valósul meg.  A kivitelezés során 

biztosítani kell, hogy mindkét kivitelezési munka biztonságosan működjön, így az 

organizációs tervet (Gantt diagram, organizációs helyszínrajz/ok, valamint 

minőségbiztosítási és mintavételi terv) tervet erre való tekintettel kell megadni. 

Az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-

technológiailag szükséges tevékenységet, mely a kiadott dokumentációban (árazatlan 
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költségvetés, műszaki leírás, tervek) szerepel, valamint az 1. pontban meghatározott 

kötelező tartalmakat.  

A Gantt-diagram terv összeállítása során a jelen fejezet 1. sz. mellékletében 

közreadott organizációs leírás kötelezően betartandó. 

 

2. Az Ajánlattevő az organizációs terv részeként adja meg a projektre vonatkozó 

„Minőségbiztosítási és mintavételi terv”-ét. 

A „Minőségbiztosítási és mintavételi terv” a projektre vonatkozónak kell lennie, és 

tartalmaznia kell minimum a Gantt-diagramban feltüntetett valamennyi 

tevékenységre vonatkozó minőségbiztosítási eseményt. Nem fogadható az a 

minőségbiztosítási terv ami általános, és tartalmaz olyan tevékenységeket is, amik 

jelen projektben nem szerepelnek. 

  

3. Az Ajánlattevő az organizációs terv részeként csatoljon organizációs 

helyszínrajzot/helyszínrajzokat melynek maximális részletezettsége szempontjából az 

Ajánlatkérő nem szab korlátot, de minimálisan tartalmaznia kell feltüntetve rajta az 

alábbi tárgyköröket:  

 adatok építési területre (méretei, tájolása, szintviszonyai), 

 szükséges közterület foglalás feltüntetése (időszaka, mérete), 

 beszállítási útvonalak, változásaik 

 szükségessé váló forgalmi rendváltoztatások, 

 berendezések és eszközök beszállítása, 

 építési terület vízellátása, 

 építési terület elektromos energia ellátása, 

 felvonulási és szociális és egészségügyi létesítmények, 

 anyagtárolás, 

 területigények pontos megjelölése (helyszín, méret),  

 munkaterület elhatárolása és lekerítése (gépjármű-, gyalogos útvonalaktól),  

 építési hulladékok tárolása.  

 

3.1 Kikötés az organizációs helyszínrajzzal/helyszínrajzokkal kapcsolatban, hogy 

amennyiben az Ajánlattevő jelöléseket, szimbólumokat alkalmaz az organizációs 

helyszínrajzon, abban az esetben csatolandó a megértéshez szükséges jelmagyarázat 

is. 

3.2 Kikötés, hogy az organizációs tervhez Ajánlattevő csatoljon organizációs 

műszaki leírást, melyben részletesen ismerteti a kivitelezés-szervezés menetét, 

ismerteti különösen a tárgyköröket és az ezekkel összefüggő változásokat.  

 

A fentiek alapján elkészített organizációs terv értékelése – szakmai zsűri bevonásával 

– az alábbi szempontok, követelmények mentén történik. 

 

 Organizációs terv vizsgálata   

1. Ütemterv Gantt-diagram szakmai vizsgálat 
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1. Az ütemtervben feltüntetett 

tevékenységek teljes körűek, logikailag 

megfelelő sorrendben követik-e egymást, 

és egymásra épülnek. 

Vizsgálat során tett megállapítás 

Az ütemtervben feltüntetett 

tevékenységek logikailag megfelelő 

sorrendben követik egymást, az ütemterv 

tartalmaz minden szükséges 

tevékenységet, a tevékenységek 

egymásra épülése áttekinthető. 

igen/nem 

Az ütemtervben feltüntetett 

tevékenységek logikailag megfelelő 

sorrendben követik egymást, de nem 

tartalmaznak minden szükséges 

tevékenységet, azonban mindez a 

megvalósítást nem veszélyezteti, a 

tevékenységek egymásra épülése 

áttekinthető, a logikai kapcsolatok 

hibátlanok, 

igen/nem 

*Az ütemterv logikailag nem megfelelő, ha a tevékenységek bemutatása során azok 

egymásutánisága nem a technológiai sorrendnek megfelelően történik és/vagy az 

ütemterv nem és/vagy nem teljes körben veszi figyelembe az organizációs 

instrukciókat. 

  

 

2. Minőségbiztosítási mintavételi terv  

2. Minőségbiztosítási és mintavételi terv 

vizsgálata 

Vizsgálat során tett megállapítás 

A Minőségbiztosítási és mintavételi terv a 

kivitelezésre vonatkozóan minimum 

mind a 80 tevékenységet tartalmazza 

helyesen , azonosított és a Gantt 

diagramban szerepel. 

 

 

igen/nem 

A Minőségbiztosítási és mintavételi terv a 

kivitelezésre vonatkozóan minimum 60 

tevékenységet tartalmaz helyesen, 

azonosított és a Gantt diagramban 

szerepel. 

 

 

igen/nem 

3. Gantt-diagram minőségi értékelése  

6. Gantt-diagram minőségi értékelése Vizsgálat során tett megállapítás 

Az ütemterv Microsoft Project szoftverben 
(vagy azzal egyenértékű szoftverben) 
készült. A tevékenységek száma (beleértve a 

 

igen/nem 



4 

 

tevékenységeket és mérföldköveket, de az 
összefoglaló tevékenységeket nem) 
minimum 80 db, a minőségbiztosítási terven 
felül. Minden tevékenység, mérföldkő és 
összefoglaló tevékenység automatikus 
ütemezésű ld. „Tevékenység ütemezése” 
mező Microsoft Project-ben. A hiányzó 
„megelőzővel” és/vagy „követővel” 
rendelkező tevékenységek és mérföldkövek 
száma az összes tevékenység és mérföldkő  
arányában kevesebb, mint 5%.  

Tevékenységek száma (beleértve a 
tevékenységeket és mérföldköveket, de az 
összefoglaló tevékenységeket nem) 
minimum 80 db, a minőségbiztosítási terven 
felül, de a fenti kritériumoknak nem felel 
meg. 

igen/nem 

  

4. Organizációs tervrajz értékelése  

4. Organizációs tervrajz értékelés Vizsgálat során tett megállapítás 

Az organizációs helyszínrajz teljes körűen 

tartalmazza a meghatározott feltételeket, 

időbeni változásokat és a 

jelmagyarázatot. Csatolta a minden 

tárgykörre kiterjedő organizációs 

műszaki leírást. 

igen/nem 

Az organizációs helyszínrajz nem 

pontosan, de tartalmazza a 

meghatározott feltételeket, időbeni 

korlátokat és a jelmagyarázatot, csatolta 

a minden tárgykörre kiterjedő 

organizációs műszaki leírást. 

 

 

igen/nem 

 

 

Az Ajánlatkérő bírálóbizottsága a fenti vizsgálati szempontok alapján vizsgálja az 

ajánlatokat, megállapítja az organizációs terv kidolgozottsága részszempontok 

vonatkozásában kiosztható eredményeket. 

Az az organizációs terv, amely hiánypótlási felhívást követően sem felel meg a fenti 

követelményeknek, nem kerül elfogadásra, és az Ajánlattevő az eljárásban 

alkalmatlannak minősül. 
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1. sz. melléklet 

Organizációs melléklet 

 

Organizációs alapfeltételek melyek figyelembe vételével kell Ajánlattevőnek a részletes 

organizációs tervet elkészítenie. 

 

1. 

A kivitelezés munkaterülete a Pannonhalma Város, Mátyás király utca 1041/2 Hrsz ingatlan. 

2. 

A kivitelezési munka során valamennyi bontási munkát úgy kell ütemezni, hogy annak a nagy 

porral, zajjal járó tevékenységét a szomszédos munkaterület, lakóépületek, a városi lakosság 

és a jelentős turista forgalom zavarása nélkül végezze.  

3. 

A munkaterületek megközelítését a Mátyás király utcán keresztül, „Ravazd irányából”, a Fő tér 

érintése nélkül kell megoldani.  

4. 

A nagytömegű építési anyagot a munkaterületre beszállítani, vagy onnan nagytömegű 

bontási törmeléket kiszállítani lehetőleg pormentesített körülmények között lehet. 

6.  

A kivitelezési munkák elvégzésére rendelkezésre álló kivitelezési átfutási idő legfeljebb 365 

naptári nap.  

7. 

Mivel a tervezett funkció az állandó működéssel összefüggésben rendkívül körültekintő 

munkavégzést igényel, a létesítmény határidőben történő átadása rendkívül fontos, ezért 

tekintettel a feladat összetettségére minimum 80 tevékenységet tartalmazó, napi szintre 

lebontott ütemterv készítése kötelező.  

A GANTT diagram, és a projektterv 2. pont (munkanemenkénti és munkafázisonkénti 

bontásban elkészített organizációs leírás) elkészítésénél figyelembe kell venni a fentieket, és 

részletesen – koherensen, a dokumentáció minden egyéb ide vonatkozó fejezetével – 

kifejtésre kell, hogy kerüljenek.  

Az ütemtervnek tükröznie kell az Ajánlattevő minőségbiztosítási tervében rögzítetteket, azzal 

teljes összhangban kell lennie. Ezen sorok, tevékenységek nem számítanak bele a minimum 

80 szakmai tevékenységbe. 

8.  

A Pannonhalma, Mátyás király utca 1041/2 hrsz ingatlanon kettő, egymástól független 

szerződés szerint kivitelezési munkát folytató vállalkozó végez kivitelezési munkát.  

A munkaterületek elhatárolását a melléklet helyszínrajz tartalmazza az alábbiak szerint: 

- (1) „Vendéglátóhely építés” épület a tervezett bővítménnyel 

- (2) „Múzeum építés” teljes területe 

- (3) Leendő dísztér, a „Vendéglátóhely építés” felvonulási területe 

- (3/A) „Múzeum építés” munkaterülete, a „dísztér” építés kivitelezés megkezdéséig 

- (4) Leendő parkosított terület a „Vendéglátóhely építés” felvonulási területe 

- (5) Mindkét kivitelezés („Vendéglátóhely építés” és „Múzeum építés” felvonulási 

területe, munkaterület megközelítési útja 

9. 
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Az egyes munkaterületek /épületek kivitelezési időkorlátjai: 

A teljes, a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési időtartam 365 naptári nap, mely 

alatt hiba és teljesen hiánymentes átadással lezárt kivitelezési időt kell érteni. 

Az (1) „Vendéglátóhely építés” épület vonatkozásában kapcsolódó időbeni korlát nincs. 

A (2) „Múzeum építés” felújítással érintett és új épület építése vonatkozásában fontos időbeni 

korlát, hogy az épületek belső területeit, teljes működőképes készültségben a vállalkozási 

határidőt megelőző 60 naptári nappal (hiba és hiánymentes állapotban, működő 

épületvillamos és épületgépészeti rendszerekkel együtt ) további kivitelezésre át kell adni a 

„Kiállítótér szolgáltatási”-t végző vállalkozó részére. Ezen időtartam alatt az épület külső 

részén és egyén területeken kivitelezési munka végezhető, azonban a „Kiállítótér 

szolgáltatási”-t végző vállalkozó részére a folyamatos személyi és gépjárművel való 

megközelítést biztosítani kell. 

A területhez tartozó kerékpáros centrum építésénél külön figyelmet kell fordítani arra, hogy 

telekhatáron húzódó támfal állékonysága nem romolhat, felette szabályszerű utcai forgalom 

zajlik, és az utca forgalmát korlátozni, vagy lezárni még ideiglenesen sem lehet. 

A (3) leendő dísztér építésnél időbeni korlátozás nincs, azonban a közműveket a az (5) terület 

alatt lévő gerincvezetékeig a kezdéstől számított 200 naptári napig legkésőbb el kell 

készíteni. 

A (3/A) terület a „Múzeum építés” új épületszárny kivitelezés munkaterülete azzal az időbeni 

korlátozással, hogy azt a bejezés (365. naptári nap) előtt minimum 60 naptári nappal át kell 

adni a „Vendéglátóhely építés” kivitelezője számára a térburkolási munkák elvégzéséhez. 

Ezen időpont után a „Múzeum építés” kivitelezője ezen területen további munkákat nem 

végezhet. 

A (4) leendő parkosított terület, mint a „Vendéglátóhely építés” kivitelezéshez tartozó 

felvonulási terület jelentős időbeni korlátozások alá esik. 

- A transzformátor állomást a hozzá tartozó betápkábellel együtt az e-On építi a 

Megrendelő közvetlen megbízására. Ennek pontos időpontja és időtartama jelenleg 

nem ismert. Ezért Vállalkozónak ezen a területen csak olyan eszközök és anyagok 

tárolhatók, ami az értesítéstől számított 1 héten belül mobilizálhatóak, és a kb 3 hét 

időtartamra tervezett munkák idejére nélkülözhetőek. 

- A területet a „Múzeum építés” kivitelezője számára a parkosítási munkák végzésére a 

befejezést ( 365. naptári nap )megelőző 60 naptári nappal át kell adni. 

 

Az (5) jelű közös használatú területe a befejezést (365. naptári nap) megelőző 60 naptári 

nappal korábban a „Múzeum építés” kivitelezőjének kell kizárólagos használatára adni a 

közmű, valamint útépítési munkák befejezhetősége végett. Ezen időtartamban a 

„Vendéglátóhely építés” kivitelezője a munkaterületét az utcai gyalogos közlekedésre 

kiépítendő területen keresztül tudja csak megközelíteni. 
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A szükséges közterület foglalás mértékét Ajánlattevő közvetlenül egyeztesse le – és ennek 

meglétét írásban dokumentálni köteles – Pannonhalma Város Önkormányzatával. 

Az organizációban vállalt időtartamok az ajánlati kötöttség, valamint a szerződés időtartama 

alatt nem, illetve csak a törvényi feltételek fennállása esetén változtathatóak [Kbt. 141. §]. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy – a jogszabályokban rögzített feltételek által 

megalapozott kivételes, előre nem látható esetektől eltekintve – az ajánlat részét képező 

Organizácós tervtől, különösen az annak részét képező műszaki ütemtervtől és organizációs 

tervrajztól való eltérés hibás teljesítési kötbér érvényesítését vonja maga után. 

 

Melléklet: Organizációs tervlap 

 

 
 

 
    

  
    

  
    

 


