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Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások
2013/S 127-218491
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Címzett: Dr. Günther Balázs
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741087
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Electool Hungary Kft.
Alkotás utca 53. MOM Park C ép. 3. em.
Címzett: Németh Krisztina
1123 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307605840
E-mail: nemeth.krisztina@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím: www.electool.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Electool Hungary Kft.
Alkotás utca 53. MOM Park C ép. 3. em.
Címzett: Németh Krisztina
1123 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307605840
E-mail: nemeth.krisztina@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím: www.electool.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
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Electool Hungary Kft.
Alkotás utca 53. MOM Park C ép. 3. em.
Címzett: Németh Krisztina
1123 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307605840
E-mail: nemeth.krisztina@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím: www.electool.hu
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A 2-es villamos vonal és komplex felújításának előkészítése tárgyban hatástanulmányok és tervezési feladatok
elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A 2-es villamos vonal és komplex felújításának előkészítése tárgyban hatástanulmányok és tervezési feladatok
elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71320000, 71241000, 71242000, 71245000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség
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II.2.1)

Teljes mennyiség:
1 db Döntés-előkészítő tanulmány és tanulmánytervek elkészítése (Változatelemzés), 5 pld papír formátumban
+ 4 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive),
1 db Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek, 5 pld papír formátumban + 4 db elektronikus adathordozón (CD/
DVD/ pendrive),
1 db Részletes megvalósíthatósági tanulmány 5 pld papír formátumban + 4 db elektronikus adathordozón (CD/
DVD/ pendrive),
1 db Létesítési engedélyek 5 pld papír formátumban + 4 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive).
Becsült érték áfa nélkül: 240 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 315 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített feladatokat a szerződésben rögzített határidőre vagy
a mérföldkövek megvalósítását az egyes kötbérköteles részhatáridőkre nem teljesíti, akkor késedelmi kötbért
köteles fizetni ajánlatkérőnek. A kötbér vetítési alapja a szerződésben megjelölt részteljesítési szakaszok nettó
szerződéses ellenértéke. A késedelmi kötbér kötelező (minimális) mértéke a vetítési alap 0,5%-a a késedelem
minden naptári napja után.. Ajánlatkérő a 0,5%/késedelmes nap feletti megajánlást a jelen felhívás IV.2.1)
pontja szerint értékeli. A késedelmi kötbér legfeljebb a kötbéralap 20%-áig kerül érvényesítésre.
Hibás teljesítés esetén ajánlatkérő napi 1%, legfeljebb a kötbér alap 20%-nak megfelelő mértékű kötbért
érvényesíthet a szerződésben foglaltak szerint. A kötbér vetítési alapja a szerződésben megjelölt részteljesítési
szakaszok nettó szerződéses ellenértéke.
Ajánlatkérő a 10 napon túli késedelem esetén, illetőleg a nyertes Ajánlattevő kétszeri hibás teljesítését
követően, illetőleg a hibás teljesítési kötbér maximális elérését követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, amely esetben a nyertes ajánlattevő köteles a nettó szerződéses ellenérték 30 %-ának megfelelő
összegű meghiúsulási kötbért az ajánlatkérőnek megfizetni. Ebben az esetben az ajánlatkérő késedelmi és
hibás teljesítési kötbér felszámítására nem jogosult. Ajánlatkérőt a teljesítés egyéb okból történő meghiúsulása
esetén is megilleti a meghiúsulási kötbér, az előzőekben megadott mértékben.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén a nyertes ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtására köteles a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában, illetve a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57. §
(1) bekezdésében meghatározott és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. §-ban meghatározott módon
és mértékben. Az előleg-visszafizetési biztosítékot, legkésőbb az előleg igénylésének időpontjáig kell a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezésére bocsátania és a megrendelő által igazolt - szakaszokban
történő - teljesítésig fenn kell tartania, amelynek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Az
előleg kifizetése, illetve előleg-visszafizetési biztosíték tekintetében az ajánlattevőnek figyelembe kell venni a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a Közreműködő Szervezet előírásait is. A Kbt. 126. § b) pontja alapján
a 126. § a) pontjában foglaltakon túl Ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy
természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség
is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra
vonatkozóan, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésének időpontjáig az ajánlatkérő,
illetőleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezésére bocsátja. A nyertes ajánlattevő mentesül az előlegvisszafizetési biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben az előleg kifizetésére nem tart igényt.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárást „A 2-es villamos vonal komplex
felújításának előkészítése” elnevezésű, KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0001 azonosító jelű, 100%-os támogatási
intenzitási projekt keretében, szállítói finanszírozásos konstrukcióban kerül finanszírozásra.
Ajánlattevőnek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján, illetve a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57. § (1b)
bekezdésével összhangban, lehetősége van szállítói előleg igénylésére. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.
§ alapján a Közreműködő Szervezet, összesen a nettó szerződéses ellenérték támogatásból finanszírozott,
elszámolható összegének legfeljebb 30%-áig terjedően előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére, a
hivatkozott jogszabályi rendelkezésben meghatározottak, valamint a szerződésben foglaltak szerint. Az
ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az ajánlatkérő a
vonatkozó jogszabályok, különösen a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, illetve a Kbt. 130.§ (3) bekezdésben
meghatározottak szerint fizeti meg az ellenértéket. A közbeszerzési eljárásban előírt tevékenység szerződéses
ellenértékének kifizetése, valamint az előleg elszámolása szállítói kifizetési konstrukcióban történik, amelyek
részletes kifejtését a szerződéstervezet, valamint a projektekhez tartozó Támogatási Szerződés tartalmazza.
Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg, ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására az
ajánlati dokumentációban és a szerződésben meghatározottak szerint. A teljesítési igazolást ajánlatkérő
a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint állítja ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a számla benyújtása és
kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlatot tevő), alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt
olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki esetében a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód az ajánlattevőre vonatkozóan: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.-11. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) és (2)
bekezdéseinek, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének hatálya alá.
Igazolási mód az alvállalkozóra, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre: A Kbt.
58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében az ajánlattevő csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
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szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok tekintetében, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában, az ajánlattevő - választása szerint - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b)
pontja szerint nyújtja be a nyilatkozatokat.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatokat ajánlattevők a jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában kell, hogy kiállítsák, jelen felhívás megjelenését követően.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a közbeszerzési eljárás során
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.).
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a közbeszerzési eljárás során
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.).
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1: A 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az
eredmény-kimutatást, egyszerű másolatban. Ha beszámoló adatai a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhetők, annak csatolása nem szükséges, erre vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell.
Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
[Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló
közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mérleg szerinti eredményről szóló
nyilatkozatát is.)
P/2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő csatolja
cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három naptári év időszakában a
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, valamint ugyanezen időszak közbeszerzés
tárgya (közúti vasút tervezési szolgáltatás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről,
évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő
az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján
támaszkodhat.
Ha az ajánlattevő a P/1 és a P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy
alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (3)-(4) bekezdése szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az
ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből (2010., 2011., 2012.) több mint 1 lezárt üzleti év
esetében negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
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úgy alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működése megkezdésétől számított időszakban a közbeszerzés tárgyából
(közúti vasút tervezési szolgáltatás) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 200 millió HUF
értéket
Ezen alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján elegendő,
ha közülük egy felel meg.
P/2: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján nem állapítható meg, hogy az
ajánlati felhívás feladását megelőző három naptári év (2010., 2011., 2012.) időszakában - általános forgalmi
adó nélkül számított - teljes árbevétele összesen nem érte el a nettó 240 millió Ft-ot, és ugyanezen időszakban
a közbeszerzés tárgya (közúti vasút tervezési szolgáltatás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó 180 millió Ft-ot, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ezen alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együtt is megfelelhetnek, illetve a Kbt. 55. § (4)
bekezdése alapján elegendő, ha a P/1. előírásnak közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit, a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint igazolva, ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerinti
részletezettséggel, megjelölve
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a teljesítés idejét,
- a referencia tárgyát (az elvégzett szolgáltatás tartalmának rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az
alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
- a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyet konzorcium, vagy
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell
igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M/2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjai alapján ajánlattevő mutassa be azokat
a szakembereket - különösen a minőségellenőrzésért felelősöket -, illetőleg ismertesse a képzettségüket, akiket
az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a szerződés teljesítéséért,
felelősek.
Ahol felsőfokú végzettség került előírásra, ott ennek igazolása az oklevél egyszerű másolatának csatolásával
történik.
A bemutatott szakembereknek minden esetben:
- csatolniuk kell a nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében
rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
- azokban az esetekben, ahol Ajánlatkérő szakmai gyakorlat ismertetését írta elő, csatolniuk kell a szakmai
önéletrajzukat, amelyben megadják a szakmai gyakorlatuk idejét és szakmai tapasztalatuk ismertetését azon
szakterület tekintetében, amely alkalmasság igazolásában részt vesznek.
Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben meg kell jelölni
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az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
(is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Továbbá Ajánlattevőnek csatolni kell az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a
Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
évben
a) legalább 1 db, legalább nettó 60 000 000 HUF értékű, közúti vasút fejlesztéséhez, rekonstrukciójához
kapcsolódó európai uniós támogatás megszerzésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséből
származó referenciával, illetve referenciákkal.
b) legalább 1 db, legalább nettó 90 000 000 HUF értékű, közúti vasút fejlesztéséhez, rekonstrukciójához
kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítéséből származó referenciával, illetve referenciákkal.
Az a) és a b) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek való megfelelés ugyanazzal a referenciával abban
az esetben igazolható, ha a két alkalmassági követelménynek való megfelelést együttesen igazoló referenciából
megállapítható mindkét feltételnek való megfelelés.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. - vagy
e törvény hatályba lépése előtt e tárgyban hatályban volt törvény -, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. szerinti alábbi, államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező minőségellenőrzésért is felelős - szakemberekkel:
a) 2 fő felsőfokú építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki végzettséggel rendelkező tervezővel, akik rendelkeznek
legalább 5 év városi villamos pálya tervezésére és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó szakmai
gyakorlattal, és akik közül legalább 1 fő rendelkezik vezető tervezői címmel is közlekedés-építőmérnöki
szakterületen,
b) 1 fő felsőfokú (okleveles) villamosmérnöki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 3 év
vasúti erősáramú tervezésben szerzett szakmai gyakorlattal,
c) 1 fő felsőfokú villamosmérnöki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 3 év vasúti
gyengeáramú tervezésben szerzett szakmai gyakorlattal,
d) 1 fő felsőfokú mérnök végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 3 év
településtervezésben szerzett szakmai gyakorlattal
e) 1 fő felsőfokú (okleveles) építőmérnöki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 3 év
tartószerkezeti tervezésben vagy hídszerkezet tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal
f) 1 fő felsőfokú építészmérnöki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 5 év építész
tervezőként szerzett gyakorlattal, valamint vezető tervezői címmel
g) 1 fő felsőfokú (okleveles) építőmérnöki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 3 év
vízimérnöki tervezésben szerzett szakmai gyakorlattal
h) 1 fő felsőfokú építészmérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év
műemlékvédelmi szakértőként szerzett szakmai gyakorlattal
i) 1 fő felsőfokú közgazdász végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 év európai uniós finanszírozás
elnyeréséhez készített költség-haszon elemzés készítésében szerzett tapasztalattal rendelkezik.
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Egy szakember - amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel - a fentiek közül több kategóriába is
besorolható, azonban az a)-i) pontban felsorolt követelmények valamelyikének megfelelő, legalább 8 fő
szakember bemutatása kötelező.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 80
2. Késedelmi kötbér mértéke % (A késedelmi kötbér kötelező (minimális) mértéke a szerződésben
meghatározott vetítési alap 0,5%-a/késedelmes nap, Ajánlatkérő az 1,5%/késedelmes nap és ezen felüli
megajánlást a maximum pontszámmal értékeli.). Súlyszám 20

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 13.8.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 15 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó 15 000- Ft, amelyet a BKK Zrt. 11794008-20539618
számú fizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét
(dokumentáció „2-es villamos és környezetének felújítása”) kell feltüntetni.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
13.8.2013 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
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napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13.8.2013 - 10:00
Hely:
Electool Hungary Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park C ép. 3. em.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0001 „A 2-es villamosvonal
komplex felújításának előkészítése”

VI.3)

További információk
1. Az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenése napjától minden munkanap 9:00 órától 15:00
óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 órától 10:00 óráig rendelkezésre áll, és az alábbi címen
vehető át: Electool Hungary Kft., MAGYARORSZÁG, 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park, C ép. III. em.
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megküldésre kerül. A dokumentáció a nemeth.krisztina@electool.com e-mail címen elektronikus úton, vagy
a +36 12399896 fax számon is igényelhető a dokumentáció ellenértékének kifizetéséről szóló bizonylat és az
igénylő levél megküldésével. Az igénylő levél tartalmazza az ajánlattevő alábbi adatai:
- ajánlattevő neve,
- székhelye (eltérés esetén a levelezési címe is),
- a számlán feltüntetendő adatok,
- adószáma,
- valamint a dokumentáció átvételére jogosult kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, faxszáma.
A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem
tehető közzé.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását köti ki, amely összegszerűen meghatározott mértéke 500 000,- Ft.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére (IV.3.7.) kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték
teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- Az ajánlatkérő 11794008-20539618 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási
megbízással, vagy átutalással „A 2-es villamos vonal és komplex felújításának előkészítése tárgyban
hatástanulmányok és tervezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” megjelöléssel;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű
másolat);
- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti bankgarancia szerződéssel;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvénnyel.
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A bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti példányát az ajánlattevő
befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni, az ajánlatba másolatot kell
befűzni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben ajánlattevő - saját hatáskörben történő szabad
mérlegelése során úgy dönt, hogy - az ajánlati biztosítékot nem számlára fizetéssel kívánja teljesíteni, úgy
kiemelt figyelmet kell fordítania, mindazon esetekben, amikor az ajánlati kötöttség pl.: a Kbt. 65. § (2) bekezdés
vagy 124.§ (5) bekezdés alkalmazása esetén meghosszabbodik. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés
c) pontjában foglaltakra.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a megjelölt szakemberek közül mely szakembert mely
pozícióra kívánja megjelölni. Továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik
az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy
nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez az alábbi, kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek
közreműködése szükséges:
M/2. a) 2 fő KÉ-T vagy KÖ-T jogosultsággal,
M/2. b) 1 fő vasúti erősáramú tervező EN-T vagy V-T jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás
előtti jogosultsággal),
M/2. c) 1 fő vasúti gyengeáramú terező EN-T vagy V-T jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás
előtti jogosultsággal)
M/2. d) 1 fő TT/1 jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultsággal),
M/2. e) 1 fő T-T vagy Th-T jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultsággal)
rendelkező tervező,
M/2. f) 1 fő É/1 jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultsággal),
M/2. g) 1 fő VZ-T jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultsággal),
M/2. h) 1 fő SZÉSZ5 jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultság)gal.
Az M/2 pontokra való hivatkozás csak az egyértelműség kedvéért történt, a szakemberek kamarai
regisztrációját nyertesség esetén kell igazolni. A rövidítések alatt ajánlatkérő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rend 1.
számú melléklete szerinti rövidítéseket érti. Ajánlatkérő a megjelölt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot
is elfogad az alkalmassági követelmények igazolása során.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott
szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakemberek a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása
a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A
szerződéskötés feltétele, hogy
- amennyiben az adott szakemberek szerepelnek a kamarai névjegyzékben, úgy ajánlattevő nyertessége
esetén a szerződéskötést megelőzően köteles megjelölni a mérnöki tagságukat nyilvántartó kamarát, valamint
tagi azonosítójukat, és a jogosultság ellenőrzésének elérési útvonalát;
- amennyiben a szakember nem szerepel az ajánlatkérő által ingyenesen elérhető elektronikus
nyilvántartásban, úgy a szerződéskötést megelőzően a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát
vagy amennyiben más tagállamban rendelkeznek a küldő vagy származási országban magyarországi
szabályozással egyenértékű jogosultsággal, a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát és annak
felelős magyar nyelvű fordítását ajánlatkérő részére rendelkezésre kell bocsátani.
4. Az ajánlatot benyújtásának formai követelményei a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján:
a) Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve (történhet
például de nem kizárólagosam összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.), az eljárást megindító
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felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig
történő beérkezéssel.
b) A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó tartalomjegyzékkel
kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni.
c) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet
által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel
kell ellátni.
d) Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban kell benyújtani. Az
egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolati” példány megjelölést. Az ajánlat eredeti
példányát teljes terjedelemben tartalmazó CD vagy DVD adathordozót nem szerkeszthető formában is kérjük
az ajánlat mellékleteként csatolni. Minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlat „Eredeti” példány tartalma a
mérvadó.
e) Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni: „A 2-es villamos
vonal és komplex felújításának előkészítése tárgyban hatástanulmányok és tervezési feladatok elvégzése
vállalkozási szerződés keretében”, valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”. A
postán feladott ajánlatot ajánlat akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a bontás
helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai, illetve futár küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.
4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt
terheli.
5. Tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kötbérterhes részhatáridők
(mérföldkövek) az alábbiak szerint alakulnak, a szerződés aláírásától számítva:
- Döntés-előkészítő tanulmány elkészítése 150. nap
- Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek 180. nap
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány 225. nap
- Létesítési engedélyek 315. nap
6. Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania. Az ajánlat a magyar nyelven kívül más
egyéb nyelven nem nyújtható be. Az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/
igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok ajánlattevő által készített, vagy készíttetett magyar nyelvű
felelős fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel idegen, vagy részben idegen nyelvű okiratot nem fogad el.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének nyilatkozatát az idegen
nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre történő fordításának az eredetivel való egyezőségéről
(szöveghűségéről).
7. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján - ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók. A bankgaranciát, biztosítási szerződést
és a kezességvállaló nyilatkozatot -amennyiben ilyen benyújtásra kerül - eredeti vagy hiteles másolatban kell
csatolni.
8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra, amelynek
értelmében (1) az ajánlatban meg kell jelölni:
a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni;
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b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való
felelősségét.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék
figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében egy személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt
százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
8. Tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás Európai Uniós társfinanszírozással valósul meg,
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdését - az Európai Uniós támogatásra figyelemmel megfelelőn
alkalmazza.
9. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 45. §-át megfelelően alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és
a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek a tájékozódási kötelezettség teljesítéséről az
ajánlatában nyilatkozni kell.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint
az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
12. A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésükről szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.
13. Az ajánlat elején - a dokumentációhoz mellékelt nyilatkozatminta alapján - felolvasólapot kell elhelyezni,
valamennyi a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adat feltüntetésével.
14. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosítja, továbbá a Kbt. 68-70. §-át
megfelelően alkalmazza.
15. Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazásnak lehetőségét.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17. A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
18. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői megállapodást, amely
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők
nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak. A megállapodásnak arra is ki kell térnie, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi Vállalkozó köteles
- legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig - Megrendelőnek nyilatkozni arról, hogy közülük melyik
mekkora összegre jogosult - megjelölve annak százalékában - az ellenszolgáltatásból.
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19. Az ellenértéknek tartalmaznia kell minden költséget, amely az ajánlati felhívásban és dokumentációban
meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
20. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén kötelezettséget vállal és
gondoskodik az alkalmassági követelménnyel érintett szakember kamarai regisztrációjáról. Továbbá Ajánlattevő
nyilatkozatával tudomásul veszi, hogy amennyiben az adott szakember(ek) kamarai regisztrációja elmarad, úgy
azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, és jogosult a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerint
szerződést kötni.
21. Ajánlattevőnek az ajánlatában céginformációs adatlapot kell csatolnia a dokumentációban meghatározott
adattartalommal.
22. Az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő adataibanfolyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet, valamint
a KIM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást. (a cégbíróság által megküldött igazolást).
23. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult
személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát.
Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott
meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben
kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek
mellékelni.
24. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt dokumentumokban/
igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi
közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán
számítva veszi figyelembe. Ajánlatkérő az MNB által nem jegyzett devizák esetében az Ajánlattevő nemzeti
bankja által jegyzett, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos
devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. A referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot, a
beszámolóból származtatható adatoknál a naptári év fordulónapján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az
átváltáshoz.
25. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció
rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) irányadó. Az eljárást
megindító felhívás és a dokumentáció eltérése esetére a Kbt. 45. § (6) bekezdése irányadó.
26. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakra.
27. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta meg
mind a pénzügyi (P1, P2), mind pedig a szakmai alkalmasság tekintetében (M1, M2).
28. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10-ig.
Ajánlatkérő minden bírálati részszempont értékelése esetében a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61.
szám, 2012. június 1.) útmutatója szerinti az ajánlati ár tekintetében fordított, a késedelmi kötbér tekintetében az
egyenes arányosítás értékelési módszert alkalmazza.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
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MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a és a
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
28.6.2013
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