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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
1

Címzett: Horváth Kornél
Telefon: +36 704433779
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; kornel.horvath@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
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(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint engedélyek megszerzése a 2-es villamosvonal
Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszaira”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –,
amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Nyertes Ajánlattevő főszabályként a saját szék/telephelyén, saját eszközeivel teljesít. A
teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok (engedélyezési és kiviteli tervek) leadásának helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., SFBD, bal szárny,
IV emelet).
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés alapján engedélyezési és kiviteli terv készítése,
valamint engedélyek megszerzése a 2-es villamosvonal Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai
deltavágány szakaszaira
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
71320000-7
71241000-9
71242000-6

Kiegészítő szójegyzék

71245000-7
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint
több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
egy részre egy vagy több részre valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési és kiviteli tervek készítése a 2-es villamos Lánchíd pesti
hídfő alatti aluljáró, Viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszaira, valamint részletes
megvalósíthatósági tanulmány készítése a teljes vonalra vonatkozóan, a tervezéssel érintett
részekre a kivitelezéshez szükséges összes engedély megszerzése, valamint a
tenderdokumentáció összeállítása és a kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása szintén a
teljes vonalra vonatkozóan.
-Megtervezésre kerül a Lánchíd pesti hídfő alatti aluljáró átépítése, amelynek eredményeként a
jelenlegi közúti aluljáróban a középső oszlopsor megtartásra kerül, a villamos aluljáróban azonban
kiváltásra, kedvezőbb ívviszonyok kialakítását lehetővé téve, figyelemmel az építmény műemléki
védettségére
-A Viadukt felújításra kerül a jelenlegi arculat megtartásával, figyelemmel az építmény műemléki
védettségére.
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-A Viadukton a vágánytengelyek közti távolság 3,20 méterre nő, alkalmassá téve azt az új villamosok
közlekedésére.
-Megvalósul a Haller utca - Soroksári út csomópontban a villamosvonalak között ma hiányzó, északi
irányú vágánykapcsolat kiépítése
-Vágányépítés: 2800 vm
-Új kitérő építése: 4 db
-Villamos peron építése: 4 db
-Felsővezeték-építés: 2400 m
-Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 4.500 m2
-Közúti jelző létesítés, átalakítás: 2 csomópont
-Csatornaépítés, rekonstrukció: 800 m
-Aluljáró, híd átépítése: 2 db
-Aluljáró felújítás: 4 db
-Viadukt szerkezet felújítása: 1 db
-Aluljáró megszüntetése: 1 db
A feladat részeként:
-Előzménytervek felülvizsgálata
-Engedélyezési terv elkészítése
-Engedélyek megszerzése
-Kiviteli terv elkészítése
-Tenderdokumentáció elkészítése
-Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés
-Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása
A feladatok részletes meghatározását a Dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 295 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
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Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján:
1. Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződésben rögzített feladatokat a
szerződésben rögzített határidőre vagy a részteljesítések megvalósítását az egyes kötbérköteles
részhatáridőkre nem teljesíti, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni Ajánlatkérőnek. A kötbér
vetítési alapja az adott részteljesítési szakaszok nettó szerződéses ellenértéke. A késedelmi kötbér
mértéke a vetítési alap 1 %-a, a késedelem minden megkezdett naptári napja után, de legfeljebb a
kötbéralap 20%-áig.
2. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén Ajánlatkérő a kijavítás idejére napi 1%, legfeljebb
a kötbéralap 20%-nak megfelelő mértékű kötbért érvényesíthet a szerződésben foglaltak szerint. A
kötbér vetítési alapja, az adott részteljesítési szakaszok nettó szerződéses ellenértéke.
3. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő késedelmi kötbér, vagy a hibás teljesítési kötbér maximális
mértékének elérése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben a
nyertes Ajánlattevő köteles a nettó szerződéses ellenérték 30 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért Ajánlatkérőnek megfizetni. Ebben az esetben 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.
4. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési biztosíték):
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a
teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése
szerint a szerződés hatálybalépésekor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Érvényessége: a végteljesítés elfogadásának/igazolásának napjáig.
4. Előleg visszafizetési biztosíték:
Amennyiben Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható
összegének 10%-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, biztosíték nyújtására
köteles. Ennek hiányában nyertes Ajánlattevő előlegre nem jogosult, Támogató mentesül a szállítói
előlegfizetési kötelezettsége alól.
A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékokat a nyertes Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés b)
pontjára, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében és az egységes
működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 190. pontjában
foglaltak szerint kell a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium (NFM) rendelkezésére
bocsátania.
Szállítói előleg igénylése esetén az előleg összegét aKormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett
minisztérium (NFM) biztosítja a nyertes Ajánlattevő részére.
Az előleg elszámolására nyertes Ajánlattevő által kiállítandó valamennyi részszámlában valamint a
végszámlában arányosan kerül sor. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes
szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéses kötelezettségvállalás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg, Ajánlattevő jogosult részszámlák
benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint. A teljesítési igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 130.
§ (1) bekezdése szerint állítja ki, kifizetés kapcsán irányadók a Kbt. 130. § (4)-(6) bekezdései,
valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései.
Ajánlattevő az alábbiak szerint jogosult részszámlák benyújtására:
Leszállítandó munkarész - Részszámla - Határidő
1. Haller utcai deltavágány és Belgrád rakpart környezetrendezés végleges engedélyezési tervek 10% - szerződés hatályba lépését követő 90. nap
2. Viadukt végleges engedélyezési tervek - 10% - szerződés hatályba lépését követő 95. nap
3. Lánchíd pesti hídfő végleges engedélyezési tervek - 10% - szerződés hatályba lépését követő 95.
nap
4. Haller utcai deltavágány és Belgrád rakpart környezetrendezés létesítési engedélyek
megszerzése és kiviteli tervek - 10% - szerződés hatályba lépését követő 270. nap
5. Viadukt létesítési engedélyek megszerzése és kiviteli tervek - 20% - szerződés hatályba lépését
követő 275. nap
6. Lánchíd pesti hídfő létesítési engedélyek megszerzése és kiviteli tervek - 20% - szerződés
hatályba lépését követő 275. nap
7. Részletes megvalósíthatósági tanulmány - 5% - szerződés hatályba lépését követő 275. nap
8. Kivitelezési tenderdokumentáció - 15% - szerződés hatályba lépését követő 295. nap
Az ellenszolgáltatás egészében európai uniós támogatásból - a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0001
azonosító számú projektből - kerül finanszírozásra, a támogatásból származó összeg kifizetése a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint közvetlen szállítói finanszírozással történik.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint szállítói finanszírozás
alkalmazása esetén Ajánlatkérő köteles biztosítani a szerződés elszámolható összeg legfeljebb
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét feltétel nélküli visszafizetési
biztosíték ellenében, figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére.
Amennyiben Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható
összegének 10%-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, előleg-visszafizetési
biztosítékok nyújtására köteles; ennek hiányában nyertes Ajánlattevő előlegre nem jogosult,
Támogató mentesül szállítói előlegfizetési kötelezettsége alól.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind nyertes Ajánlattevő, mind
az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
-Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartás szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet
-A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I.28.) Kormányrendelet
A támogatás kifizetésével kapcsolatos további szabályozás:
-547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
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:
Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1)Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében,
valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak, továbbá nem
lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
2) Az Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan
Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel
szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, az 56. § (2) bekezdésben valamint az
57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §. meghatározottak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni 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 szervezet nem
tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó
és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 10. §-a alapján Ajánlattevő választása szerint:
a)saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b)az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát
is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság
2014. május 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent, „A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.
§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, valamint
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2012. június 1-jén a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója 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” tárgyú útmutatójára.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen közbeszerzési
eljárás megindításának időpontjánál, azaz az ajánlati felhívás feladásának napjánál (jelen felhívás
VI.5) pontjában szereplő dátum).
Amennyiben Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket
gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy az Ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben az Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét,
úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben
az Ajánlatkérő által kért beszámoló magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági
nyilvántartásból, azaz a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait
az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval 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. Ebben az
esetben az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közúti vasút tervezési
szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy
meg kell haladnia az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
A P1) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági
minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
P/2
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
c) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év
összesített teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából (közúti vasút tervezési szolgáltatás) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az Ajánlattevő olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, a P/1. és P/2. pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
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dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni a P/1. és P/2. pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében
foglaltakra.
A P2) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági
minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1
Alkalmatlan Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), amennyiben számviteli törvény szerinti éves
beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
Amennyiben Ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az Ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(közúti vasút tervezési szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele
nem éri el összesen a 80.000.000,- HUF értéket.
A P/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül - figyelemmel arra,
hogy a P/1 pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a
gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
P/2
alkalmatlan Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), amennyiben a teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben nem éri el
összesen a 240.000.000,- HUF értéket, valamint a közbeszerzés tárgyából (közúti vasút tervezési
szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás
feladását megelőző három üzleti évben nem éri el összesen a 180.000.000,- HUF értéket.
Amennyiben Ajánlattevő azért nem rendelkezik jelen pont szerinti árbevételekkel, mert fenti
időszak kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben alkalmatlannak minősül, ha
működésének ideje alatt a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évente
átlagosan nem éri el a 80.000.000 ,- HUF értéket, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti
vasút tervezési szolgáltatás) nettó árbevétele pedig évente átlagosan nem éri el a 60.000.000,- HUF
értéket.
A fenti alkalmassági követelménynek (P/2) a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt.
55. § (4) bekezdés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. a) pontja alapján és a 16.
§ (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, a
felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1) pontjában előírt
követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
-a szerződést kötő másik fél megnevezését,
-a szolgáltatás tárgyát
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-az ellenszolgáltatás nettó összegét
-a teljesítés idejét (a befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével)
-nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1)
bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan
szervezet amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Ajánlatkérőnek
minősül, az érintett referenciamunkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell
igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint
a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatot. A benyújtott referencianyilatkozatból, vagy - az előző
bekezdés értelmében Ajánlatkérőnek minősülő szerződést kötő másik fél esetén referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie valamennyi, a minimumkövetelmények között
felsorolt feltételnek.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb,
mint a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év), akkor a
referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített
részösszeget.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való
megfelelés érdekében.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az
ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a
nyertes közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás vagy
nyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy
az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
-nyilatkozat arról, hogy a referenciaigazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes Ajánlattevők
által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, továbbá
-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett
történt, valamint az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
Az M1) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének b) pontja is alkalmazható az alkalmassági
minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
M/2.
Az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a felhívás III.2.3 pont alkalmasság
minimumkövetelményei rovat M.2) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről
szóló összefoglaló nyilatkozatot, amely tartalmazza az alábbiakat:
-a bemutatott szakemberek nevét
-valamint azt, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (megbízási,
vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell:
-saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében
rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
-saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte
minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó bontásban kell
megadni.)
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-az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
Az M/2 pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének a) pontja is alkalmazható az alkalmassági
minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1.
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat
évben
a)legalább 1 db, legalább nettó 30.000.000,- HUF értékű, közúti vasút fejlesztéséhez, és/vagy
rekonstrukciójához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséből származó
referenciával.
b)legalább 1 db, legalább nettó 90.000.000,- HUF értékű, közúti vasút fejlesztéséhez és/vagy
rekonstrukciójához kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítéséből származó
referenciával.
Az a) és a b) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek való megfelelés adott esetben
ugyanazzal a referenciával is igazolható.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik a munkák
elvégzéséhez az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberekkel:
M/2.1
-1 fő felsőfokú (okleveles) építőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező tervező,
aki rendelkezik legalább 5 év városi villamos pálya tervezésére és/vagy felújításának tervezésére
vonatkozó szakmai gyakorlattal, és 5 éves projektvezetői gyakorlattal,
M/2.2
-1 fő felsőfokú (okleveles) építőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező tervező,
aki rendelkezik legalább 3 év városi közút tervezésére és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó
szakmai gyakorlattal,
M/2.3
-1 fő felsőfokú (okleveles) építészmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező
tervező, aki rendelkezik legalább 3 év építész tervezőként szerzett gyakorlattal
M/2.4
-2 fő felsőfokú (okleveles) szerkezet-építőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel
rendelkező tervező, akik közül legalább 1 fő rendelkezik legalább 5 év tartószerkezeti tervezésben
vagy hídszerkezet tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal, míg másik 1 fő rendelkezik legalább
3 év tartószerkezeti tervezésben vagy hídszerkezet tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal,
M/2.5
-1 fő felsőfokú (okleveles) építőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező tervező,
aki rendelkezik legalább 3 év települési víziközmű tervezésben szerzett szakmai gyakorlattal
M/2.6
-1 fő felsőfokú (okleveles) villamosmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező
tervező, aki rendelkezik legalább 3 év vasúti erősáramú tervezésben szerzett szakmai gyakorlattal
M/2.7
-1 fő közgazdász, aki legalább 3 év költség-haszon elemzés készítésében szerzett tapasztalattal
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rendelkezik
A szakemberek közötti átfedés az alábbiak szerint megengedett:
Egy szakember - amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel - a fentiek közül két
kategóriába is besorolható azzal a kikötéssel, hogy az M/2.1, M/2.2 és az M/2.4 pontok
vonatkozásában minden esetben különböző szakember bemutatása szükséges, és összesen
legalább 6 fő szakember bemutatása kötelező.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai
esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban
(További információk) kell megadni)
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
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Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az
ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/01/13 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/01/13 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és
tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések
benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb :
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/01/13 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0001
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen
közbeszerzéssel kapcsolatosan támogatásra irányuló igényt nyújtott be (Támogatási Szerződés
módosítását kezdeményezte). A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1)
bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés]. Ajánlatkérő a Támogatási Szerződés módosításának
aláírását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését
felfüggesztő feltételként kiköti.
VI.3) További információk (adott esetben)
1)
Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 nyomtatott eredeti példányban zárt
csomagolásban/borítékban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében,
írásvédett (nem szerkeszthető pdf.) formátumban elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a
papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges
(elektronikus példány). A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
-BKK Zrt.
-KÖZBESZERZÉS, AJÁNLAT
-„Engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint engedélyek megszerzése a 2-es villamosvonal
Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszaira”,
-Ügyintéző: Horváth Kornél
-A „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést.
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Az eredeti, és elektronikus példány közötti eltérés esetén Ajánlatkérő az eredeti papír alapú
példányt tekinti irányadónak. Az eljárás tárgyát és az ügyintéző megnevezését a közbeszerzési
eljárás valamennyi dokumentumán kérjük feltüntetni.
2)
Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
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.
A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor
vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a
szerződés teljesítése során közös Ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.)
3)
Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági
szereplőnek (kiv.: természetes személy), továbbá adott esetben alvállalkozónak az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
-a nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a
gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik
aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz
csatolni kell a közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
-folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban.
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre
jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá.
4)
Külföldi letelepedésű Ajánlattevők esetében, az ajánlathoz szükséges csatolni az illetékes
cégbíróság, illetve annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás
megindítását, azaz a felhívás feladást követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a
külföldi Ajánlattevő országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább
a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős magyar fordításban.
5)
A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban
meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága/szervezete jogosult kiállítani; az
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igazolásokat a nyilatkozattal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani. A
nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási
módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből
megállapítható, hogy Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
6)
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. §
(3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő
általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben
megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el
nem látott dokumentumokban foglaltakat az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során nem veszi
figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felel.
7)
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban
is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: garanciavállaló nyilatkozat
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti vagy hiteles másolatban, a Kbt. 60. § (3)
bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot cégszerűen aláírt, eredeti példányban kell becsatolni
az eredeti ajánlatban.
8)
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattevők által cégszerűen aláírt együttműködési
megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek (Kbt. 25. §):
-tartalmazza valamennyi közös Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
-tartalmazza a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezését, valamint a
cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) nevét, beosztását, telefon és telefax számát,
címét.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők
megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem
közösen teszik meg, vagy kizárólag az egyes Ajánlattevők vonatkozásában megteendő
nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes Ajánlattevőnek külön, cégszerűen
aláírva kell benyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. pontja kapcsán továbbiakban rögzíti, hogy a nem közös
Ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a lehetőségét.
9)
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az
Ajánlattevőt terheli a Kbt. 165. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével.
10)
Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek
összegszerűen meghatározott értéke 3.000.000,- HUF.
Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi
határidő lejártáig - kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 59. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati
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kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 25. § (5)
bekezdésére, valamint a Kbt. 59. § (4) bekezdésére.
Ajánlatkérő kiemeli, hogy az ajánlati biztosíték összege nem válhat a szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az Ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008 - 01453621 - 00400008 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot
megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét. (ajánlati biztosíték - „Engedélyezési és kiviteli terv
készítése, valamint engedélyek megszerzése a 2-es villamosvonal Lánchíd pesti aluljáró, viadukt,
Haller utcai deltavágány szakaszaira” tárgyú eljárásban).
Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az Ajánlattevő választása szerint az alábbi módok
egyikén:
-feltétel és korlátozás nélküli, bank vagy biztosító által vállalt visszavonhatatlan garanciával;
-biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
-készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat)
egyszerű másolati példányával;
-bank vagy biztosító által vállalt garanciaszerződéssel való teljesítés esetén a garancia szerződés
eredeti példányával;
-biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
A garanciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az Ajánlattevő
befűzés nélkül köteles az ajánlati eredeti példányához zárt borítékban /csomagolásban csatolni.
Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a garanciának, illetve a
banki vagy biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint az ajánlati
dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon Ajánlattevő
ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot a felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban
megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
11)
A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a
dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon
belül, elektronikus úton történik, feltéve, hogy a Dokumentációt igénylő kérelmében elérhetőségeit
megadta: név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen
kapcsolattartó személy neve.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a Dokumentációt ajánlatonként legalább egy
Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő
tájékoztatás a Dokumentációt átvevőnek kerül megküldésre. A Dokumentáció másra nem
ruházható át és nem tehető közzé. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők
egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója - átveszi a dokumentációt
12)
Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak
megfelelően biztosítja. Abban az esetben, ha Ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb
hiánypótlás elrendelésére, úgy Ajánlatkérő e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű
hiánypótlási lehetőséget biztosít.
13)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
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kifejezett nyilatkozatát, cégszerűen aláírt eredeti példányban az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
14)
Az ajánlatban továbbá az Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.
15)
A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
16)
Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában
az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az Ajánlattevőnek az
ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlati felhívás III.2.2) P/1 és P/2. pontjában előírt
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (beszámoló és árbevétel) tekintetében az adott
üzleti év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M/1. pontjában foglalt műszaki és szakmai alkalmassági
követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az
irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás
alapját az adott devizára az Ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati
felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérté képezi. Az
átváltást és az azt megalapozó adatokat szükség esetén az adott nyilatkozatnak/igazolásnak kell
tartalmaznia.
17)
Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
18)
A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a
Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
19)
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó Műszaki leírást aDokumentációban adja meg.
20)
Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el a Kiegészítő tájékoztatás kérése és
megadása során.
21)
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Felolvasólapon tett megajánlásnak, azaz a
feltüntetett Nettó ajánlati átalányárnak tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel
kapcsolatban, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget. Továbbá
tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet - különös tekintettel a hatósági díjakra -,
illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét. A Nettó ajánlati átalányárat nettó értékben, pozitív egész arab
számban kell feltüntetni.
22)
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás II.3. pontjában (a szerződés
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időtartama vagy a befejezés határideje) a legkésőbbi határidőt tüntette fel. A teljesítéssel
kapcsolatos, kötbérterhes részhatáridők a III.1.2) pontban és a Dokumentációban kerülnek
részletesen kifejtésre.
23)
A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti (valamennyi (P1) - P2); M1) - M2)) alkalmassági feltételek és ezek
előírt igazolási módja a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
24)
Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
25)
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
26)
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
27)
Ajánlatkérő rögzíti, - figyelemmel a közbeszerzés tárgyára - hogy nyertes Ajánlattevő ajánlatban
bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az alábbiakban előírt
jogosultságokkal kell rendelkezniük a kamarai névjegyzékben a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet
alapján:
-M/2.1: KÉ-VA (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultság
-M/2.2: KÉ-K (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultság
-M/2.3: É (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultság
-M/2.4: T vagy HT (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultság
-M/2.5: VZ-TEL (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultság
-M/2.6: EN (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultság
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § rendelkezései szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/11/26 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
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Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni)
----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
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
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13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem
tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok
bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó
szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra
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irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét
kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az
ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy
koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos
szerződéseket.
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