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Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között)
felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.08.10.
Iktatószám: 14426/2015
CPV Kód: 45233120-6;45233140-2;45233228-3;45233221-4;45233290-8

Ajánlatkérő:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca -
Szlovák utca között)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.08.28.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Kun Dávid

Telefon: +36 307741139
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E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; david.kun@bkk.hu

Fax: +36 12351044

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

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.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

x Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek
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 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(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) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési
munkái

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között)

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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 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

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (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 meghatározása/tárgya

Szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának
kivitelezési munkái

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2

45233228-3
45233221-4
45233290-8

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Ajánlatkérő a II.1.7) pontban foglaltak alapján nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 
Tárgy: Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési 
munkái 
Mennyiség:
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A teljes pályaszerkezet elbontásra kerül a járdákkal, kapubehajtókkal együtt. Nyertes Ajánlattevő
feladata továbbá a kapcsolódó vízelvezetési/vízvezetés kialakítási, fakivágási, valamint
közvilágítással, jelzőlámpákkal kapcsolatos bontási/kiváltási/kivitelezési feladatok ellátása az
alábbi főbb mennyiségek szerint: 
Útépítés 
- útalap bontás/építés: 
útalap bontás: 3685 m3, Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 3800 m3, Ckt útalap építés:
3840 m3 
- aszfalt burkolatépítés: AC 22 976m3 , AC 11 55 m3, 
- aszfalt burkolat bontása különböző eljárásokkal összesen 1550 m3 
Vízelvezetés: 
Az Akácfa utca és a Hársfa utca között nincs kiépített csapadékcsatorna ezért ezen a szakaszon a
3-7 számú víznyelőket szikkasztó blokkokba (5x 10db Rigo-fill) kell bekötni, ahol a csapadékvíz
elszikkasztásra kerül a homoktalajba. 
. 
A Mátyás király utca és a Sarkad utca között a meglévő Ø40/60 tojás szelvényű beton csatornára 46
számú víznyelőtől az 58 számú víznyelő köt tisztítóaknán keresztül a csatornára. 
A Sarkad utca és a Szilas-patak között a meglévő Ø50/70 tojás szelvényű beton csatornára 59
számú víznyelőtől a 67 számú víznyelő köt be, tisztító aknán keresztül, majd a csapadékcsatorna a
Szilas-patakba ömlik. A 68 számú víznyelőt a páros oldali Ø 50 cm, majd Ø40 cm átmérőjű
csapadékcsatornába kell bekötni, amely majd szintén a patakba ömlik. 
A Szilas-patak és Szlovák út közötti szakasz víztelenítését víznyelőkön keresztül, az FCSM Zrt.
előzetes tájékoztatása alapján vízelvezető ill. szikkasztó árok építésével kell biztosítani. 
Szegélybontás, Szegélyépítés: 
Szegélybontás 2520 m, Szegélyépítés: Kiemelt szegély 1830 m, Süllyesztett szegély/futósor: 2280
m Kerti szegély: 5170 m, „Kasseli” szegély : 140 m 
Közvilágítás: 
A tervezési területen belül le kell szerelni az összes 35db Medió lámpatestet (BL), a
bekötővezetéket és a tartósodronyt. Az oszlopok (BO) közül csak azokat kell elbontani (22db),
amiken egyedül közvilágítási hálózat van. A Csömöri út 230 előtt álló oszlopról le kell szerelni az
Onyx2/Na150W-os lámpatestet és D21 lámpakart. 
Fakivágási és favédelem: 
Kertészeti okból kivágandó fák, 59 darab, valamint az előzetesen az útépítés miatt kivágandó fák, 6
darab. Összesen pótlandó: 102 db 14/16 cm körméretű kétszer iskolázott díszfa. 
Jelzőlámpa: 
A Csömöri út - Szlovák út csomópontjában a meglévő jelzőlámpás irányítás átépítésre és
átprogramozásra kerül. 
Vízvezeték kiváltás: 
Meglévő vízvezetékek több helyen kiváltásra kerülnek összesen 82 m hosszon. 
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtését a Dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
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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) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre 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

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2015/10/11 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/06/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

1. Késedelmi kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, amelynek együttes felső 
határa a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. 40 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén 
Ajánlatkérő jogosult - választása szerint - a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 
mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, és 
meghiúsulási kötbért követelni. 
2. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, amelynek együttes 
felső határa a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a, amennyiben Ajánlatkérő nem él szavatossági 
jogaival. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér a maximalizált összeget eléri, és/vagy ha Ajánlattevő 
az Ajánlatkérő által megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja ki, úgy 
Ajánlatkérő jogosult - választása szerint - a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 
mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni. 
3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése 
Ajánlattevőnek felróható okból véglegesen meghiúsul, és a szerződésben foglalt feladatokat 
Ajánlattevő nem végzi el, úgy Ajánlatkérő a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 
mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállhat, vagy választása szerint azt azonnali 
hatállyal felmondhatja és ez esetben Ajánlattevő köteles a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának 
megfelelő mértékű kötbért fizetni. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér 
felszámítására nincs lehetőség. 
4. Jótállás: Nyertes Ajánlattevő köteles teljes körű jótállást vállalni a Ptk. 6:171 §-a alapján, a 
jótállási idő a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számított 60 hónap a 
szerződésben foglalt feltételek szerint valamennyi munkára/termékre, valamint azt követően és 
annak leszámításával szavatosságot is vállal az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek
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kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet
szerint fennmaradó időtartamra. Nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződés hibátlan
teljesítéséért, valamint annak anyag-, és kivitelezési hibától való mentességéért jótállásra és
szavatosságra köteles. 
5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (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, a Kbt. 126. § (4)
bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 
A biztosítéknak sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjáig kell érvényesnek lennie. 
6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (jótállási biztosíték): Nyertes
Ajánlattevőnek a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára
kell a jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése
szerint a jótállási idő kezdetekor, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjában
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknak a jótállás teljes időtartama alatt érvényesnek
kell lennie. 
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az igényelt előleg mértékével megegyező mértékű. 
A nyertes Ajánlattevőnek - amennyiben az előleg kifizetését kéri - az előleg-visszafizetési
biztosítékot a fenti mértékben a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon,
legkésőbb az előleg kifizetésének az időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania és az
igazolt végteljesítésig fenn kell tartania, melynek részletes szabályait a Szerződéstervezet
tartalmazza. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Dokumentáció részét képező
Szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

A kifizetések pénzneme: Forint (HUF). 
Ajánlattevő a - tartalékkeret és áfa nélkül számított - szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 
legfeljebb 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti (az előleg igénylése 
nem kötelező). Az előleg kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték Ajánlatkérői 
előírásoknak megfelelő teljesítése. Az előleg a végszámla összegében kerül elszámolásra. 
A szerződés a nettó ellenértéken felül 5% tartalékkeretet tartalmaz. 
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, 
a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel. 
A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket a Dokumentáció 
műszaki tartalma magába foglal és azt erre tekintettel a szerződés szerinti vállalkozói díj keretében 
köteles teljesíteni nyertes Ajánlattevő 
A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait Dokumentáció részét képező 
Szerződéstervezet tartalmazza. 
A teljesítési igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) - (3) bekezdése szerint állítja ki. 
Részszámlázásra a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezetben foglaltak szerint van 
lehetőség. 
Ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a
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kifizetés a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. §-a, valamint a Kbt. 130.§-131.§-a szerint
történik. 
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 Ajánlattevő, mind az
alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem teszi lehetővé
projekttársaság létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

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 (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak 
és a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjainak hatálya alá esik. 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában 
résztvevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, a Kbt. 56. § (2) bekezdésben, valamint a 
Kbt. 57. §(1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia. 
Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés 
szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés). 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározottak szerint, Ajánlattevő választása 
szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) 
pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban 
foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem 
jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott Ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet 
nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. 
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen közbeszerzési
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eljárás megindításának időpontjánál, azaz a felhívás feladásának napjánál (jelen felhívás V.5)
pontjában szereplő dátum). 
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság
2014.05.16. 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
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1.
Az ajánlatba csatolni kell 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 (eredménykimutatás) - amennyiben az az elektronikus
nyilvántartásban (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az előző három lezárt üzleti
évre.
Ha Ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt vevő) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az 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 Ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt vevő) működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési**
és/vagy útfelújítási munkálatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a felhívásban meghatározott értéket.
A P/1. pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az
alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
P/2.
Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján
Ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt vevő) felhívás feladásának napját megelőző
utolsó három üzleti év összesített, a közbeszerzés tárgya (városi környezetben*, forgalom
fenntartása mellett végzett útépítési** és/vagy útfelújítási munkálatok) szerinti nettó
árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt
vevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a
310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Jelen alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(3) és (4a) bekezdései.
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):

P/1. 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját 
vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti



10

évek közül több mint egy évben negatív volt. 
Amennyiben Ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
ebben az esetben alkalmatlannak minősül, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési** és/vagy útfelújítási
munkálatok) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el
összesen a 145.725.000,- Ft-ot. 
A P/1. pontban előírt alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre így közös Ajánlattevők esetén elegendő, ha egyikük
megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 
 
 
P/2. 
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti évben
összesen a közbeszerzés tárgya (városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett
útépítési** és/vagy útfelújítási munkálatok) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 340.000.000,-
Ft-ot. 
Amennyiben Ajánlattevő azért nem rendelkezik jelen pont szerinti árbevétellel, mert fenti időszak
kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben alkalmatlannak minősül, ha működésének
ideje alatt közbeszerzés tárgya (városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett
útépítési** és/vagy útfelújítási*** munkálatok) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 145.725.000,-
Ft-ot. 
A fenti alkalmassági követelménynek (P/2) a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt.
55. § (4) bekezdés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. 
Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pontja és a 16. § (5) 
bekezdése alapján, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint Ajánlattevő 
(alkalmasság igazolásában részt vevő) felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített 
(azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt), legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését 
tartalmazó referenciaigazolásokat. A referenciaigazolásoknak (ismertetéseknek) tartalmazniuk 
kell legalább az alábbiakat: 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését 
- az építési beruházás tárgyát, azaz az elvégzett munka műszaki tartalmának ismertetését, oly 
módon, hogy abból valamennyi alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés 
egyértelműen megállapítható legyen 
- az ellenszolgáltatás nettó összegét, 
- a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját - legalább év és hónap bontásban történő 
megjelölésével 
- a teljesítés helyét 
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
Fokozottan felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy minden esetben a szerződés kötő másik fél által 
kiadott, vagy aláírt referenciaigazolásból kell kiderülnie valamennyi alkalmassági 
minimumkövetelménynek. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb az
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előírtnál, akkor a referenciaigazolásban pontosan meg kell adni a jelen közbeszerzés tárgya
szerinti alkalmassági követelményekre vonatkozó adatokat. 
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, és a
referenciaigazolás kiállítható az egyes konzorciumi tagok által végzett munkák elkülönítésével,
akkor a referenciaigazolásban pontosan meg kell adni az igazolást benyújtó által végzett munkákat
és azok ellenértékét. 
Ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás
nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével, úgy a szerződést kötő
másik fél által kiadott, vagy aláírt referenciaigazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell: 
- nyilatkozat arról, hogy a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített
munkák elkülönítésével 
továbbá 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett
történt, valamint az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fentiek értelmében adott esetben a referenciaigazolás
„oszthatatlanságának” is magából az igazolásból kell kiderülnie, azaz az igazolásnak kell
tartalmaznia valamennyi ezzel kapcsolatos, előbbiekben említett releváns információt. 
Az M/1. pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének b) pontja is alkalmazható az alkalmassági
minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdésben foglaltakra. A referenciák a megkötendő szerződés teljesítésének egészére
vonatkozó alkalmasságot igazolnak. 
 
M/2. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjai alapján Ajánlattevő (alkalmasság
igazolásában részt vevő) mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
A bemutatásról szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 
- a bemutatott szakember nevét 
- valamint azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási,
vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra 
Az ajánlatba a fentieken túl csatolni kell: 
- a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyben a szakmai tapasztalatot úgy kell
feltüntetni, hogy az alkalmassági követelményeknek (képzettség, szakmai tapasztalat /legalább év,
hónaptól év, hónapig bontásban/) való megfelelés megállapítható legyen. 
- a szakember olyan tartalmú nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az
Ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre fog állni. 
A szakemberekkel kapcsolatban a fentieken túl egyéb nyilatkozat/igazolás/önéletrajz csatolása
nem szükséges. 
Az M/2 pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének a) pontja is alkalmazható az alkalmassági
minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. 
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem mutat be a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) olyan 
referenciákat, melyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
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- legalább 2 db, összesen legalább nettó 420.000.000,- Ft értékű, városi környezetben*, forgalom
fenntartása mellett végzett útépítésre** és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciát, melyből 1
db legalább nettó 270.000.000,- Ft értékű. 
Ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referenciaigazolás nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák
elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
Ajánlattevő részéről az ismertetett referenciamunka egésze tekintetében elfogadja, feltéve,
hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az
igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
* Városi környezet: Ajánlatkérő a városi környezet alatt a városi jogállású település
közigazgatási határain belül elhelyezkedő területet érti. 
** Útépítés: 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. 
Útfelújítás: 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. 
M/2. 
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem mutat be legalább 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel
rendelkező, legalább 5 éves útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett építésvezetői gyakorlattal
rendelkező szakembert.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(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

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

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)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés 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 töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2015/08/28 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00

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: 2015/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 14:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2015/08/28 (év/hó/nap) Időpont: 14:00

Hely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet, jobb oldal

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
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V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A Dokumentációt Ajánlatkérő digitális adathordozón bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.
A Dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig munkaidőben (figyelemmel az V.4)
pont 7) alpontban foglaltakra), valamint az ajánlattételi határidőnapján az ajánlattételi határidőig
van lehetőség. A Dokumentáció átvételéről elismervény készül.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a Dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevő
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó átvegye. A Dokumentáció másra át nem ruházható.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2. P/1. és P/2.
III.2.3. M/1. és M/2.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen 
meghatározott értéke 3.500.000,- Ft. 
Az ajánlati biztosítékot 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. 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 - „Budapest, Csömöri út”). 
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:
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- banki átutalással való teljesítés esetén az átutalás sikerességét igazoló dokumentum egyszerű
másolati példányával, melyből egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlati biztosítékot
Ajánlattevő határidőben rendelkezésre bocsátotta); 
- bank vagy biztosító által vállalt garanciaszerződéssel való teljesítés esetén a garanciaszerződés
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 a 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.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1) Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 
lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha Ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban 
nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján csak egy 
alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdése, valamint a dokumentációban 
foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart. 
3) Ajánlatkérő felhívja 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. Ajánlatkérő rögzíti, - figyelemmel a közbeszerzés tárgyára - 
hogy nyertes Ajánlattevő ajánlatában bemutatott szakember(ek)nek legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjáig MV-KÉ jogosultságokkal kell rendelkezniük a kamarai névjegyzékben a 266/2013 
(VII.11.) Korm. rendelet alapján. 
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti 
kötelezettségének és az általa megjelölt szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben az 
előírt jogosultsággal, azt Ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes Ajánlattevő nem tesz 
eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel 
Ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) 
bekezdése alapján. 
4) A közbeszerzési eljárás során valamennyi papír alapon benyújtott dokumentum 
csomagolására/levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 
- BKK Zrt. 
- „Budapest XVI. kerület Csömöri út felújításának kivitelezési munkái” 
- a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 
- Ügyintéző: dr. Kun Dávid 
- A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az Ajánlatkérőt 
felelősség nem terheli 
5) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a
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munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
6) Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a 
szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-14 
óráig lehet benyújtani. 
7) Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi 
időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap 
munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum. Az üzleti titkot tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók 
8) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles 
másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 
szolgál: 
- Ajánlati biztosíték nem banki átutalás útján történő teljesítése esetén a biztosíték nyújtásáról 
szóló igazolás 
- Az ajánlat eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 
kell tartalmaznia. 
9) Az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti 
összes adatot (az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, 
számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek). 
10) Ajánlatkérő a Dokumentációban a Kbt. 49. § szerint Árazatlan költségvetést biztosít 
közbeszerzési részenként külön-külön. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Árazatlan 
költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a Dokumentációban előírtak 
figyelembe vételével. Ajánlattevőknek részletes ajánlatot kell tennie az Árazatlan költségvetés 
kitöltésével. Az Árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti 
szakmai ajánlatnak tekinti. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az Árazatlan költségvetésen belül 
tilos az egyes sorokat összevonni, új sorokat, oszlopokat beilleszteni, valamint tilos az egyes 
tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, kivéve, ha ezt Ajánlatkérő a kiegészítő 
tájékoztatás során előírja a Kbt. 45. § (6) bekezdése alapján. Valamennyi sort be kell árazni, kivéve, 
ha kiegészítő tájékoztatás során Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik. A költségvetésben sor nem 
maradhat kitöltetlenül vagy „0 Ft.” (nulla forint) összeggel! A fentiek értelmében tehát az ajánlatok 
összehasonlítása érdekében a kiadott költségvetést kell Ajánlattevőknek beárazniuk. 
11) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) 
bekezdésében foglaltak szerint. 
12) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés 
a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell 
tenni, és az ajánlathoz csatolni közbeszerzési részenként külön-külön. 
13) A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés 
tárgyát képező kivitelezésre irányuló 100.000.000 HUF/év és 50.000.000 HUF/kár összegű 
Contractor’s All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb 
igazoló dokumentum egy eredeti, vagy másolati példányát, amely Ajánlatkérőt a szerződés 
megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra 
is. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a fentiekben meghatározott 
értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni 
kell, hogy a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti és a kötvényt (vagy igazolást) 
benyújtja Ajánlatkérő számára. A felelősségbiztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
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lezárását követő 60 napig kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia. Amennyiben a 
szerződéskötés tervezett időpontjáig a felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás, vagy nem 
megfelelően kerül benyújtásra, úgy Ajánlatkérő ezt a nyertes Ajánlattevő visszalépésének tekinti és 
a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerint jogosult eljárni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös 
Ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 
14) Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja 
alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az a szervezet, amelynek 
adatait Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
15) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak szerint. 
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 Ajánlattevőnek a felhívás 
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. A 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. Az átváltást és az azt 
megalapozó adatokat szükség esetén az adott nyilatkozatnak/igazolásnak kell tartalmaznia. 
17) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi 
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 
18) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar 
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar 
nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 
19) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt 
feltételeknek. 
20) 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. 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat 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 teljes 
bizonyító erejű meghatalmazást. 
21) Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében 
(beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, 
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A 
jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem 
eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden 
esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. A beárazott költségvetést 
szerkeszthető formátumban, elektronikus adathordozón is be kell nyújtani az ajánlattal együtt. 
22) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy 
adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság
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útmutatójában nem szerepel, úgy Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az
érintett nyilvántartást. 
23) Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. 
24) Ajánlatkérő a jelen felhívás II.3) pontjában a teljesítés tervezett kezdő időpontját adta meg, az
ugyanezen pontban megadott teljesítési véghatáridő időpontja azonban kötelező jelleggel irányadó.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

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:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:
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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:

Postai cím:

Város/Község:

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

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték 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:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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