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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150569-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamosperon építési munkái
2015/S 085-150569

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Fekete Tímea
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 704433711
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; timea.fekete@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

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:
KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”
projekt keretében közúti vasúti peron, vágány és egyenáramú kábelépítés, valamint kapcsolódó felsővezeték
építési, váltófűtés létesítési, közműépítési, forgalomtechnikai és útépítési munkák, kiegészítő tervezési munkák
elvégzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150569-2015:TEXT:HU:HTML
www.bkk.hu
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A teljesítés helye: Budapest.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Tárgya: „KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés
I. ütem” projekt keretében közúti vasúti peron, vágány és egyenáramú kábelépítés, valamint kapcsolódó
felsővezeték építési, váltófűtés létesítési, közműépítési, forgalomtechnikai és útépítési munkák, és kiegészítő
tervezési munkák elvégzése”.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45234128, 45223500, 45231220, 45232450, 45232150, 45233120, 45233140, 45233228, 45234126,
45234160, 45316110, 45316200, 51611120, 31321000, 34944000, 45234113, 71320000, 77310000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

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

II.2.1) Teljes mennyiség:
„KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”
projekt keretében közúti vasúti peron, vágány és egyenáramú kábelépítés, valamint kapcsolódó felsővezeték
építési, váltófűtés létesítési, közműépítési, forgalomtechnikai és útépítési munkák, és kiegészítő tervezési
munkák elvégzése” az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
— 19-es vonal: Szt. Gellért tér – Kelenföld vá. között megállóhelyek átépítése (8 db megálló)
— 61-es vonal Déli pu. – Savoya park között a megállóhelyek átépítése, kivéve Móricz Zsigmond körtér,
Hengermalom u., Budafok kocsiszín (19 db megálló)
— Albertfalva kitérő környezetében a csonkavágányos betétjárati végállomás megszüntetése, új villamos pálya
építése, visszafogásra alkalmas vágánykapcsolattal.
— Vágányok átépítése kapcsán az ahhoz tartozó felsővezeték és áramellátási hálózat átalakítása, váltófűtés,
áramvisszavezetés létesítése.
— XI. Fehérvári út felújítása a Lecke utca és a Csurgói út között.
— BKV vontatási földkábel fektetés és járulékos munkái Fehérvári út 101/a és Csurgói út között
— Váltóállító berendezések átalakítása az érintett vonalszakaszokon és a Döbrentei téren
— Vágányszabályozás a zúzottkő ágyazatú vágányok megállóhelyénél
— Peronok berendezési tárgyak létesítése, és az azokhoz szükséges elektromos hálózat kiépítése mérőhelyek
létesítésével, a szükséges díjak befizetése az ELMŰ részére
— Peronvilágítás átépítése, kialakítása és közvilágítás átépítése
— Peronok átépítéséhez tartozó közműépítések
— Jelzőlámpás csomópontok, jelző berendezésének átalakítása, szabályozástechnika
— Út- és járdaépítés, forgalomtechnikai eszközök felújítása
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— Csapadékvíz elvezető hálózat átalakítása
— Favédelem, fák gallyazása, zöldfelületrendezés, utógondozással
— Déli pályaudvar aluljáró lépcső átalakítása
— Kelenföld vasútállomás területén lévő épületek lábazatának felújítása
— Szükséges kiegészítő tervek elkészítése
— Az elkészült létesítmények, építmények berendezések üzembe helyezése, az elkészült létesítmények
üzemeltetési és használatbavételi engedélyezésének lefolytatása.
Főbb mennyiségek tájékoztató jelleggel:
— Villamos megállóhely átépítése: 27 db
— Villamos vágány bontása: 690 vm
— Villamos vágány építése: 575 vm, (ebből 486 vm burkolt)
— zúzottkő ágyazatú vágány szabályozása: 719 vm
— Vályús kitérő építése: 2 csoport
— Váltóállítási-váltófűtési felújítási munkák: 10 csoport
— Felsővezeték, 100 mm²-es Cu. munkavezeték létesítése: 710 fm
— Földkábel, 240 mm²-es Cu létesítése: 237 fm
— Fehérvári úton 1 000 mm²-es SzAMKAM földkábel létesítése: 10 000 fm
— Fedezőjelző módosítása: 3 helyszín
— FUTÁR oszlop áthelyezése: 10 db
— új FUTÁR kijelző és oszlop létesítése: 5 db
— Peronokon különböző keresztmetszetű NYY kábel létesítése: 6852 m
— lámpatest felszerelése: 48 db
— vízvezeték építése: 152 fm
— KG-PVC csatornacső építése: 146 fm
— DN 600mm gázvezeték bélelése: 194 fm
— Fehérvári út felújításánál különböző aszfaltrétegek építése: 2 417 m³
— Peronátépítéseknél különböző aszfaltrétegek építése: 1 234,5 m³
— Közúti táblák felszerelése: 86 db
— Bitumenes vastaglemez szigetelés: 85,25 m²
— Műtárgyépítés vasbeton: 1,34 m³
— talajtakaró cserje telepítése: 1 835 db
A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

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: 270 (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:
1. Késedelmi kötbér: Ha a vállalkozó a szerződésben meghatározott kötbérterhes vég és részhatáridők
vonatkozásában – olyan okból, amelyért felelős és felelősségét nem menti ki – késedelme esik, késedelmi
kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér napi mértéke az adott Mérföldkőre/Építési Szakaszra eső
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nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér max. mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. 20 napot
meghaladó késedelmes teljesítés esetén megrendelő jogosult – választása szerint – mindennemű kártalanítási
kötelezettség nélkül a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal
felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni.
A kisebb jelentőségű hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi
kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben
a hibakijavítás és hiánypótlás Mérnök által megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak figyelembe
vételével kerül meghatározásra. A kötbér mértéke a vetítési alap 1 %-a késedelem minden naptári napja után,
amely eltelik az előírt hibajavítási határidő és a hibák tényleges kijavításának időpontja között, de legfeljebb a
kötbéralap 20 %-áig.
2.Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős és felelősségét
nem menti ki – nem felel meg a szerződésben, engedélyekben és a műszaki leírásban meghatározott
feltételeknek a vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, a szerződésben meghatározott feltételek
szerint, amennyiben szavatossági jogait nem érvényesíti. A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás
teljesítéssel érintett Mérföldkőre/Építési Szakaszra eső nettó vállalkozói díj 1 %-a max. mértéke a teljes
nettó vállalkozói díj 20 %-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér a maximalizált összeget eléri, és/vagy
ha a vállalkozó a megrendelő által megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja ki, úgy
megrendelő jogosult - választása szerint - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül a szerződéstől
egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási
kötbért követelni.
3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése olyan okból hiúsul meg,
amelyért a Vállalkozó felelős és felelősségét nem menti ki, úgy a Megrendelő - választása szerint - mindennemű
kártalanítási kötelezettség nélkül a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat, vagy azt azonnali
hatállyal felmondhatja és ez esetben a Vállalkozó köteles elállás esetén a teljes nettó vállalkozói díj, illetve
felmondás esetén a meghiúsult, nem teljesített érték 30 %-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni. Amennyiben
a Megrendelő a szerződés teljesítésének végleges meghiúsulása esetén a szerződéstől eláll vagy azt azonnali
hatállyal felmondja és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, abban az esetben hibás teljesítési és
késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
Jótállás:
Teljes körű jótállás a Ptk. 6:171. §-a alapján, a jótállási idő az egyes Mérföldkövek/Építési Szakaszok esetében
külön-külön lefolytatott, Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásától számított 60 hónap a szerződésben foglalt
feltételek szerint valamennyi munkára/termékre, valamint azt követően és annak leszámításával szavatosságot
a kötelező alkalmasság a 12/1988. (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint fennmaradó
időtartamára.
Jótállás a tervekre és dokumentációkra: teljességéért, hibátlanságáért, mindaddig, amíg a tárgyát képező
termékre fennáll a jótállás.
Vállalkozó a vállalkozási szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és saját
tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra
köteles.
Teljesítési biztosíték:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a
teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyújtani. A Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 126.
§ (4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
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A teljesítési biztosíték összegét a Vállalkozó a külön-külön sikeres Műszaki átadás-átvétellel lezárt
Mérföldkövekre/Építési Szakaszokra tekintettel a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a még fennmaradó
áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára jogosult csökkenteni.
A biztosíték késedelem, illetve felhasználás esetén kiegészítendő, meghosszabbítandó azzal, hogy a teljesítési
biztosíték visszapótlásának mértéke legfeljebb a nyertes ajánlatban szereplő szerződéses ellenérték,
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a.
A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az előírt feltételek szerint szolgáltassa a teljesítési biztosítékot a
nyertes ajánlattevő.
Amennyiben a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás bármilyen okból csökkentésre,
növelésre vagy a tartalékkeret igénybe vételre kerül, a Vállalkozó köteles a szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás módosulásának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési Biztosítékot
a megváltozott ellenérték alapján számított összegre módosítani.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési
biztosíték határidőre az előírt feltételek szerint történő rendelkezésére bocsátásáról.
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték:
Nyertes ajánlattevőnek a műszaki átadás-átvétellel lezárt Mérföldkövek/Építési Szakaszok szerinti, áfa
és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények
teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése
szerint a jótállási kötelezettség kezdetének, azaz az adott Mérföldkövek/Építési Szakaszok sikeres Műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A hibás
teljesítési biztosítékot ajánlattevőnek szerződő félnek a jótállási idő lejáratát követő 30 napig kell fenntartania.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a hibás
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésére
bocsátásáról.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték a projekt uniós támogatási és saját forrása, együttesen elszámolható
összege) tekintetében – a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve változások figyelembevételével - :
Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkoznia kell ajánlatában a szállítói előleg-
visszafizetési biztosítékok Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre, legkésőbb a szállítói előleg igényléséig
történő rendelkezésére bocsátásáról.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettsége alól.
Amennyiben a nyertes 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, a Támogató és ajánlatkérő mentesül a szállítói
előlegfizetési kötelezettsége alól.
A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékokat a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)-b)
pontjaira, 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) és az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a támogatás intenzitásának
arányában.
Szállítói előleg igénylése esetén az előleg összegét az Ajánlatkérő és a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium
(NFM) együttesen biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a Támogatási szerződésben meghatározott
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támogatási intenzitás arányában, azaz a szerződéses ár 99,460000 %-ának legfeljebb 30 %-át az Kormány
európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által
vezetett minisztérium (NFM), míg a fennmaradó 0,540000 % (önerő) legfeljebb 30 %-át ajánlatkérő biztosítja.
A Projekt uniós támogatási forrása: KÖZOP és IKOP.
A KÖZOP támogatási forrás kizárólag a 2015. október 31-ig teljesített vállalkozói feladatokra használható fel.
Az ezt követő vállalkozói teljesítések forrása a 2014-2020-as programozási időszakban az IKOP. Amennyiben
2014-2020-as programozási időszakban IKOP forrásából szállítói előleg igénylésére, kifizetésre kerül sor, úgy
abban az esetben 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak is megfelelően alkalmazandók a szállítói előleg-
visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettség feltételei tekintetében.
A KÖZOP tekintetében a projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009
Az előleg elszámolására a nyertes ajánlattevő által kiállítandó számlákban arányosan kerül sor a szerződésben
meghatározottak szerint.
Támogatási intenzitás projektelemek/feladatok szerint:
a. Fehérvári út (Lecke utca – Csurgói út) felújítása projektelem támogatási intenzitása: 99,460000 %
b. valamennyi egyéb, műszaki leírás szerinti feladat/projektelem - a „Budapesti villamos és trolibusz
járműfejlesztés I. ütem” projekt alapján – támogatás intenzitása: 99,460000 %
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
A szerződés a teljes nettó szerződéses ellenértéken felül 5 % tartalékkeretet tartalmaz.
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-
ának (2) bekezdése értelmében a Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű
és biztonságos használathoz szükséges Pótmunkák ellenértékének elszámolására használható fel, az alábbi
feltételek mellett:
— Vállalkozó a Mérnök felé írásban – dokumentumokkal alátámasztva – kezdeményezheti a Tartalékkeret
felhasználását. A Mérnök a Tartalékkeret felhasználására, a Pótmunkára vonatkozó igénnyel kapcsolatos
álláspontját, és javaslatát annak írásbeli kézhezvételétől számított öt (5) napon belül köteles írásban közölni
Megrendelővel. A Mérnök írásbeli indokolással ellátott javaslata alapján Megrendelő dönt, amelyet írásban
közöl Vállalkozóval.
— A Többletmunka [Ptk. 6:244. § (1)] nem finanszírozható a Tartalékkeret terhére.
— A Mérnök írásbeli javaslatában köteles ismertetni a Vállalkozóval azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb (pl.
jogszabályváltozás, hatósági rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint megalapozzák a
Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét.
— A Mérnök írásbeli javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkát
műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A kivitelezési munka / a felmerült
Pótmunka ellenértékének meghatározása / megállapítása a Megrendelő által kiadott és a Vállalkozó által
beárazott költségvetésben szereplő árak vagy egységárak felhasználásával történik, amennyiben az elvégzett
munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a beárazott költségvetésben foglalt tétel szerinti munka
műszaki tartalmával. A Megrendelő a Mérnök írásbeli javaslata alapján megkeresi a Közreműködő Szervezet
feladatait ellátó szervezetet és álláspontja ismeretében, annak megfelelő döntést hoz. A Megrendelő a
Tartalékkeret felhasználásról írásbeli döntést hoz, amelyben ismerteti a felhasználási feltételek fennállásának
indokait.
— Amennyiben a kivitelezési munka elválasztható az alapszerződéstől, csak különösen indokolt, feltétlenül
szükséges esetben engedélyezhető az igénybevétel.
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— Ha a Tartalékkeret a Változtatás költségeire nem használható fel vagy arra már nem ad fedezetet, a
Szerződő Felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű feltételei fennállnak. Az ilyen esetben
Változtatás akkor rendelhető el, ha a szerződés-módosítás hatályba lépett.
A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az ajánlati dokumentáció műszaki
tartalma magába foglal és azt erre tekintettel a szerződés szerinti vállalkozói díj keretében köteles teljesíteni a
nyertes ajánlattevő. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a vállalkozási szerződés rendezi.
Az ajánlatkérő számlázásra az alábbiak szerint biztosít lehetőséget:
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés az
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. §-
ában, valamint a Kbt. 130. § (1)–(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
A nyertes ajánlattevő - az esetleges előlegre vonatkozó számlán túl - 6 darab számla benyújtására jogosult az
ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A 6 db számla közül 2 db számla teljes egészében az a) projektelemre [(Fehérvári út (Lecke utca – Csurgói út)
felújítása] vonatkozik.
A projektelemek/feladatok finanszírozása, a KÖZOP/IKOP forrásokra is tekintettel a következőképpen alakul:
a. Fehérvári út (Lecke utca - Csurgói út) felújítása projektelem keretében érintett feladatok pénzügyi
fedezetének 0,540000 %-át a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött
2012-2016. útfelújítási program megvalósításáról szóló Megvalósítási Megállapodás forrásaiból, a
fennmaradó 99,460000 %-ot pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Közreműködő Szervezet
(a továbbiakban: KSZ) a Megrendelő által pályázat útján elnyert KÖZOP támogatás keretében,KÖZOP
projektazonosító-5.5.0-09-11-2012-0009, továbbá IKOP támogatási forrás.
b. valamennyi egyéb, műszaki leírás szerinti feladat/projektelem – a „Budapesti villamos és trolibusz
járműfejlesztés I. ütem” projekt alapján - keretében az érintett feladatok pénzügyi fedezetének 0,540000 %-át
a Megrendelő a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt megvalósításához szükséges
Önerő biztosítására kötött Fejlesztési Megállapodásból, a fennmaradó 99,460000 %-ot pedig a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) a Megrendelő által pályázat
útján elnyert KÖZOP támogatás keretében KÖZOP projektazonosító -5.5.0-09-11-2012-0009. továbbá IKOP
támogatási forrás.
A kifizetés szállítói finanszírozással történik, azaz a vállalkozási szerződés szerinti igazolt teljesítés alapján
kiállított számlák tekintetében a kifizetések közvetlenül a Támogatótól a nyertes ajánlattevő részére történnek.
A támogatás intenzitása: 99,460000 %. KÖZOP és IKOP tekintetében egyaránt, KÖZOP projektazonosító
5.5.0-09-11-2012-0009.
KÖZOP forrás a 31.10.2015-ig teljesített vállalkozói feladatokra használható fel, a 15.11.2015-ig kifizetési
kérelembe állított és beküldött számlák kifizetésére. 2015. november 15-ét követően beküldött kifizetési
kérelmek kizárólag IKOP forrásból történhetnek.
Az ezt követő vállalkozói teljesítések forrása a 2014-2020-as programozási időszakban az IKOP, melyre a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak is megfelelően alkalmazandók
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja, szerinti szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén ajánlatkérő köteles biztosítani az elszámolható összeg legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét feltétel nélküli visszafizetési biztosítékok ellenében figyelemmel a 4/2011.
(I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére. Amennyiben IKOP forrásból történik szállítói előleg igénylés
abban az esetben megfelelően irányadó és alkalmazandó a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályozása.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összege 10 %-át
meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles; ennek
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hiányában vállalkozó előlegre nem jogosult, a Támogató és az Ajánlatkérő mentesül a szállítói előlegfizetési
kötelezettsége alól.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltakra, továbbá arra, 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.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
— Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
— A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
— 1184/2015. (III.25.) Korm. határozat
A támogatás kifizetésével kapcsolatos további szabályozás:
— 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet 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 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.
— 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 (közös 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.
— Az 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.
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— 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.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Étv.
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában
szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja).
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014.
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 1.6.2012-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 nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy
ajánlattevőknek olyan nyilatkozatot kell csatolniuk, amely nem régebbi keltezésű jelen ajánlati felhívás
feladásának napjánál.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban 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. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Felhívjuk
ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolniuk kell az ajánlat
részeként.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
P1)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző három
lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részei (eredmény
kimutatás) - amennyiben az a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági nyilvántartásból (http://
e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre – feltéve, hogy az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan,
azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének ideje alatti, közbeszerzés

http://e-beszamolo.kim.gov.hu/
http://e-beszamolo.kim.gov.hu/
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tárgyából (közúti vasúti peron és/vagy vágány és/vagy egyenáramú kábelépítés és/vagy felsővezeték
építési és/vagy váltófűtés létesítési és/vagy közműépítési és/vagy forgalomtechnikai és/vagy útépítési
munkákból és/vagy ugyanezen tárgyú felújítási munkákból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)–(3)
bekezdése.
A P1) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelés érdekében.
P2)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, továbbá közbeszerzés tárgyából
származó (közúti vasúti peron és/vagy vágány és/vagy egyenáramú kábelépítés és/vagy felsővezeték építési
és/vagy váltófűtés létesítési és/vagy közműépítési és/vagy forgalomtechnikai és/vagy útépítési munkákból,
és/vagy ugyanezen tárgyú felújítási munkákból) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről,
attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése.
A P2) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelés érdekében.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, amennyiben a 18. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban
foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a
P1) és P2) pontban előírt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját
vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
(A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó
(közúti vasúti peron és/vagy vágány és/vagy egyenáramú kábelépítés és/vagy felsővezeték építési és/vagy
váltófűtés létesítési és/vagy közműépítési és/vagy forgalomtechnikai és/vagy útépítési munkákból és/vagy
ugyanezen tárgyú felújítási munkákból) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 1
479 000 000 HUF-ot.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P1)
pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre –
elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető,
hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági
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minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági
feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 1 972 000
000 HUF-ot továbbá ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti vasúti peron és/vagy vágány
és egyenáramú kábelépítés és/vagy felsővezeték építési és/vagy váltófűtés létesítési és/vagy közműépítési és/
vagy forgalomtechnikai és/vagy útépítési munkákból és/vagy ugyanezen tárgyú felújítási munkákból) – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 1 479 000 000 HUF-ot.
(Amennyiben az Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi
adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételének, illetőleg közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételének kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve)).
A fenti alkalmassági követelménynek 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:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat:
M1)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot az
eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) visszafelé számított
96 hónap jelentősebb, sikeres rész vagy vég műszaki átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés tárgya szerinti
munkáinak ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
— az ellenszolgáltatás összegét (adott teljesítés %-os mértékét);
— a teljesítés idejét (a kezdő, a befejező, valamint a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját,
min. év/hónap bontásban);
— a teljesítés helyét;
— a referencia tárgyát (az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az
alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő köteles benyújtani a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerinti, a szerződést
kötő másik fél által adott referenciaigazolást legalább a fenti – az alkalmasság megítéléséhez szükséges –
tartalommal.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot /
műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattevőként teljesített referenciát is, ha a közös ajánlattevő tagjaként saját
hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét
százalékban és naturáliában is).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
16. § (6) bekezdésében, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésben foglaltakra.
Az M1) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének b) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelés érdekében.
M2)
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A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek
- a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
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 dimenzióban, az ajánlati dokumentációban
megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.)
— az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
Az M2) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének a) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelés érdekében.
A 310/2011. (XII.2.3) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, azokban az esetekben,
amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18.
§-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, amennyiben a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az eljárást megindító
felhívás III.2.3) pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az M1). és M2). pontban meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónap alatt összességében az alábbi
szerződésszerűen teljesített, sikeres rész vagy vég műszaki átadás átvétellel lezárt referenciamunkákkal:
M1)1. legalább 1 db, legalább 200 vágányméter helyi közforgalmú burkolt felszíni vasúti pálya építésére**** és/
vagy felújítására*** vonatkozó referenciával.
Amennyiben Ajánlattevő a referencia iránti követelményt részben vagy egészben kétvágányú helyi közforgalmú
burkolt felszíni vasútvonal építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni, akkor
1 vágányméter kétvágányú helyi közforgalmú burkolt felszíni vasúti pálya építésére és/vagy felújítására
vonatkozó referenciát 2 vágányméter pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell
tekinteni.
M1)2. összesen 10 db közúti vasúti peron építése**** és/vagy felújítására*** vonatkozó referenciával.
M1)3. összesen 1000 méter hosszú és legalább 1000 mm2 keresztmetszetű áramellátási földkábelfektetésre
vonatkozó referenciával.
M1)4. összesen nettó 250 000 000 HUF ellenértékű belterületen, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési*
és/vagy útfelújítási** munkálatokra vonatkozó referenciával.
*Ajánlatkérő útépítési munkálatok alatt egy adott útszakasz teljes felületet érintő kiépítését és/vagy szilárd
burkolattal történő ellátását érti. Közművek létesítése miatt készült útpálya helyreállítása nem minősül
útépítésnek.
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**Ajánlatkérő útfelújítási munkálatok alatt a meglévő út teljes felületet érintő használati minőségjavulást
eredményező rekonstrukciós beavatkozást érti. Közművek létesítése miatt készült útpálya helyreállítása nem
minősül felújításnak.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia teljesíti az alkalmassági
követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.
*** Felújítás: A felújítás használt eszköz, berendezés, rendszer vagy létesítmény eredeti állaga helyreállítását
szolgáló, olyan tevékenység, amely az adott eszköz eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége
megközelítően vagy teljesen visszaáll. Felújításnak nevezzük azt is, ha korszerű technika alkalmazásával
a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz
üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.
A fentieknek megfelelően felújításnak elfogadható az adott eszköz, berendezés vagy rendszer átépítése,
modernizálása, rekonstrukciója, fejlesztése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, minőségi és szolgáltatási
paramétereinek növelésére irányuló, módosítással járó tevékenység.
**** Építés: Építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek és az ezekre
vonatkozóirányító és ellenőrző tevékenységek összessége. Az építés fogalma tartalmazza az adott új eszköz,
újberendezés, új rendszer létrehozására irányuló építési szerelési tevékenységet, az új eszköz, új berendezés,
újrendszer beépítését, kialakítását, beszerelését, beépítését.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint tájékoztatja ajánlattevőket,
hogy:
— az M1)1. referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének vágány kivitelezésének munkáira vonatkozó
alkalmasságot igazol,
— az M1)2. referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének közúti vasúti peron építésére vonatkozó
alkalmasságot igazol,
— az M1)3. referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének áramellátási, földkábelfektetés részére
vonatkozó alkalmasságot igazol,
— az M1)4. referenciakövetelmény a szerződés teljesítésének útfelújítás részére vonatkozó alkalmasságot
igazol,
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a
munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró
szakemberrel:
M2)1. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezetővel (főépítésvezetővel), aki rendelkezik legalább 5 év
országos vagy helyi közforgalmú vasútépítésben és/vagy felújításban szerzett projektirányítási, főépítésvezetői
tapasztalattal.
M2)2. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező műszaki vezetővel villamos-áramellátási és
gyengeáramú munkák kivitelezéséhez, aki legalább 2 éves egyenáramú vontatási rendszerű villamos
áramellátási rendszer építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M2)3. 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező műszaki vezetővel útépítési munkák kivitelezéséhez, aki
legalább 2 éves útépítésben és/vagy felújításban szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A szakértők közötti átfedés nem megengedett, azaz legalább 3 fő szakember bemutatása kötelező.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4)
bekezdés).

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
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III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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: 15.6.2015 - 13:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.6.2015 - 13:00

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
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.6.2015 - 13:00
Hely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. V. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott
személyek, eljárás a Kbt. 62. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében foglaltak 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, és IKOP
A KÖZOP azonosító KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”
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A KÖZOP támogatási forrás kizárólag a 31.10.2015-ig teljesített vállalkozói feladatokra használható fel. Az ezt
követő vállalkozói teljesítések forrása a 2014-2020-as programozási időszakban az IKOP, melyre a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak megfelelően alkalmazandók
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen
közbeszerzéssel kapcsolatosan további támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani, illetve a támogatási
igénye biztosítása érdekében kezdeményezi a KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 számú támogatási szerződés
módosítását, illetve az IKOP keretében megfelelő forrás biztosítását.
Erre tekintettel a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatályba lépésének
feltétele a közbeszerzés tárgyának pénzügyi fedezetét biztosító támogatási igény biztosítása, illetve a
Támogatási Szerződés módosításának aláírása és hatályba lépése.
A támogatási igénynek, illetve a támogatási szerződés módosítására irányuló igénynek az el nem fogadását
olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].

VI.3) További információk
1.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
2.) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét
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.
3.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)–(6) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az
irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
4.) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati Dokumentációban foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, valamint adott esetben a
kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania 1 eredeti papír alapú példányban + 1 - a papír alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező
- elektronikus példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD), amely az ajánlatot (jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható .PDF fájlformátumban) és az árazott költségvetést (szerkeszthető Microsoft Excel
formátumban) tartalmazza. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között
eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti
irányadónak.
5.) A dokumentációt az ajánlatkérő képviselője digitális adathordozón biztosítja az eljárás iránt érdeklődő
gazdasági szereplők részére. A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon
9.00-15.00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00–11:00 óra között) van lehetőség. A
dokumentáció az I.1. pontban feltüntetett ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetén egyéb időpontban is
átvehető.
6.) Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozó átvegye. A dokumentáció másra át nem ruházható.
7.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen
meghatározott értéke 10 000 000 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 kötöttség idejére érvényesnek kell lennie.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő
egyszer rendelkezésre bocsátani. A rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé.
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Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett
12001008-01453621-00400008 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a
befizetés jogcímét. (ajánlati biztosíték - „Dél-budai villamos peronok átépítése” 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 ajánlat 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.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát,
aki az ajánlati biztosítékot az eljárást megindító felhívásban előírt határidőre nem, vagy az eljárást megindító
felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
8.) Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
— A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve
annak valamely részét aláírták. 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 közjegyző által
hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
— Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
— 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.
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint 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 (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is
csatolandó).
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— Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett, eredeti aláírt nyilatkozatát az eljárást
megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint).
— Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
— Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k)
neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint).
— 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 jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban – felelős magyar
fordításban – kell benyújtani.
9.) A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat
benyújtását (pl. garancia vállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, a Kbt. 60. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozat).
10.) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni
megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
— a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
— a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult –
ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. pontja kapcsán továbbiakban rögzíti, hogy a nem közös ajánlattevők
tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a lehetőségét.
11.) Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie – a Kbt. 165. §
(2) bekezdésben foglalt eset kivételével.
12.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az
átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok
képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB
devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az érintett év, a beszámoló tekintetében pedig
az adott üzleti év utolsó napján hatályos MNB devizaárfolyam. 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 eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított
euró ellenérték képezi.
13.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 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 bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
14.) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai
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alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg. (P1); P2); M1); M2) alkalmassági feltételek)
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16.) 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. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az
ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés
helyén hatályos kötelezettségeket.
17.) Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlati dokumentációban adja meg.
18.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentáció IV. fejezetét képező árazatlan
költségvetést beárazva az ajánlathoz csatolni kell. Az elektronikus adathordozón rögzített ajánlat esetén az
árazott költségvetést Microsoft Excel formátumban kell csatolni.
19.) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát
képező kivitelezésre irányuló 100 000 000 HUF/év és 30 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks
típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy
hiteles másolati példányát, amely az ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként
nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia
ugyanezen értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A
fedezetnek tartalmaznia kell a következményi károk megtérítését. A felelősségbiztosításnak a szerződésszerű
teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia,
fenntartania a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő az ajánlatában
köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége
esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított
egyéb igazoló dokumentum eredeti vagy hiteles másolati példányát – amely a Megrendelőt a szerződés
megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is – az
ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb
igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a
Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg
ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az
előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
20.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a
nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
végezze. Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az
ajánlattevő, az ajánlati felhívás III.2.3. M2). pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában tegyen arra
vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt
szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben.
M2)1. pontban megjelölt szakember: MV-KÉ
M2)2. pontban megjelölt szakember: MV-VV
M2)3. pontban megjelölt szakember: MV-KÉ
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Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy
ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja
a figyelmet, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereknek kell a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben
előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt
kötelezettségének és az általa megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az
előírt jogosultsággal, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a
szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül
vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
21.) Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: Ajánlatkérő a Kbt.
94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. Ajánlatkérő
a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel az újabb építési beruházás becsült értékét figyelembe
vette.
22.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
23.) A felhívás II.3) pontja szerinti időtartam a VI.2) pontban foglaltakra tekintettel értelemszerűen a szerződés
hatályba lépésétől értendő.
24.) Jelen eljárást megindító felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint
értendő.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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
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:
28.4.2015
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