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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409205-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése
2013/S 236-409205
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: Gyene Tímea
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741089
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu, timea.gyene@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet 509. iroda
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és közbeszerzés
Címzett: Gyene Tímea
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741089
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; timea.gyene@bkk.hu
Fax: +36 12351044
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet 509. iroda
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és közbeszerzés
Címzett: Gyene Tímea
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741089
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; timea.gyene@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
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BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén u. 19–21. V. emelet 509. iroda
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és közbeszerzés
Címzett: Gyene Tímea
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741089
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; timea.gyene@bkk.hu
Fax: +36 12351044
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

I.4)

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

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

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág kivitelezése (Budai észak-déli villamos
kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015), Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll
Kálmán téri ág kivitelezése (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016)
vállalkozási szerződés keretén belül.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: Budapest.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

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

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, a Bem rakparti ág kivitelezése
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015), valamint a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri
ág kivitelezése (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016) vállalkozási szerződés keretén belül.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45234126, 45233120, 45231400, 45316200, 45210000, 45316212, 45234113, 45316213, 45200000,
45234128, 45234160, 71500000

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: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
A kivitelezés 2 részfeladatból áll, az alábbiak szerint:
I. rész:
— A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat
kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)
Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési,
transzformátorállomás áthelyezési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz
vezeték, vízvezeték, NSN TraffiCOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési,
vízelvezetési, peronépítési és -átépítési, peron berendezési, gyalogos aluljáró átépítési, kéreg alatt vezetett
alagút födém megerősítési és szigetelési munkák, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnöki
tervezési feladatokkal együtt.
A szerződés tárgyát képező munkák főbb tájékoztató mennyiségei:
— vágányépítés 2 219 vm, ebből fonódó vágányszakasz 300 vm;
— vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 2 csoport;
— villamos peronok építése, átépítése 5 db;
— felsővezeték építése 2 620 fm;
— BKV egyenáramú földkábel építése 15 000 m
— közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése: 4 130 fm;
— közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra: 79 db
— műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése: 13 db
— 10 kV-os kábelépítés, kiváltás 2 800 fm;
— áramszolgáltatói 10 kV-os transzformátor áthelyezése 1 db;
— ellenmenet-kizáró jelzőberendezés 1 db;
2

— HÉV zárófödém szigetelése 15 363 m .
Becsült érték áfa nélkül: 3 147 506 793 HUF +5% tartalékkeret.
II. rész:
— A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat
kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016)
Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési,
áramátalakító átépítési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték,
vízvezeték, NSN TraffiCOM, UPC, közúti jelző,), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési,
vízelvezetési, peronépítési és -átépítési, peron berendezési, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő
mérnöki tervezési feladatokkal együtt.
A szerződés tárgyát képező munkák főbb tájékoztató mennyiségei:
— vágányépítés 5 354 m;
— vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 13 csoport;
— elektromos váltóállítás telepítése 3 csoport;
— villamos peronok építése, átépítése 17 db;
— BKV egyenáramú földkábel építése, 30 000 m;
— Óbuda, Moszkva tér és Pálffy áramátalakítókban elvégzendő rekonstrukciós munkák 3 helyszínen;
— közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése 2 520 m;
— közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra 114 db;
— műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése 43 db;
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— 10 kV-os kábelépítés, kiváltás: 1 250 m
Becsült érték áfa nélkül: 6 988 976 123 HUF +5% tartalékkeret.
A részleteket Dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 10 643 307 062 HUF
II.2.2)

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

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 7.3.2014. Befejezés 30.6.2015

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat
kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015)
1)
Rövid meghatározás
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat
kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015).
Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési,
transzformátorállomás áthelyezési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz
vezeték, vízvezeték, NSN TraffiCOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési,
vízelvezetési, peronépítési és -átépítési, peron berendezési, gyalogos aluljáró átépítési, kéreg alatt vezetett
alagút födém megerősítési és szigetelési munkák, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő mérnöki
tervezési feladatokkal együtt.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45234126, 45233120, 45210000, 45316200, 45231400, 45316212, 45316213, 45234113, 45200000,
45234128, 45234160, 71500000

3)

Mennyiség
— vágányépítés 2 219 vm, ebből fonódó vágányszakasz 300 vm;
— vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 2 csoport;
— villamos peronok építése, átépítése 5 db;
— felsővezeték építése 2 620 fm;
— BKV egyenáramú földkábel építése 15 000 m
— közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése: 4 130 fm;
— közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra: 79 db
— műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése: 13 db
— 10 kV-os kábelépítés, kiváltás 2 800 fm;
— áramszolgáltatói 10 kV-os transzformátor áthelyezése 1 db;
— ellenmenet-kizáró jelzőberendezés 1 db;
2

— HÉV zárófödém szigetelése 15 363 m .
Becsült érték áfa nélkül: 31 475 067 935 HUF
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2014. Befejezés 30.6.2015

5)

További információk a részekről
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Rész száma: 2
Elnevezés: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat
kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016)
1)
Rövid meghatározás
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat
kialakítása) (KÖZOP-5-5-09-11-2011-0016).
Közúti vasúti pálya, felsővezeték építése, vontatási földkábel hálózat építése, áramvisszavezetési,
áramátalakító átépítési, forgalomtechnikai, egyéb közműkiváltási (csatorna, közvilágítás, termálvíz vezeték,
vízvezeték, NSN TraffiCOM, UPC, közúti jelző), közműépítési, jelző berendezési, távközlési, útépítési,
vízelvezetési, peronépítési és -átépítési, peron berendezési, az összes járulékos tevékenységgel, kiegészítő
mérnöki tervezési feladatokkal együtt.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45234126, 45233120, 45210000, 45231400, 45316200, 45316212, 45316213, 45234113, 45234128,
45234160, 71500000, 45200000

3)

Mennyiség
— vágányépítés 5 354 m;
— vályús sínes egyszerű kitérő építése váltófűtéssel 13 csoport;
— elektromos váltóállítás telepítése 3 csoport;
— villamos peronok építése, átépítése 17 db;
— BKV egyenáramú földkábel építése, 30 000 m;
— Óbuda, Moszkva tér és Pálffy áramátalakítókban elvégzendő rekonstrukciós munkák. 3 helyszínen;
— közvilágítás energiaellátásához kábel fektetése 2 520 m;
— közvilágítási lámpakarok felszerelése különböző típusú oszlopokra 114 db;
— műanyagházas földkábel kapcsolószekrény létesítése 43 db;
— 10 kV-os kábelépítés, kiváltás: 1 250 m.
Becsült érték áfa nélkül: 69 889 761 235 HUF

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 7.3.2014. Befejezés 30.3.2015

5)

További információk a részekről

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
I. és II. részek tekintetében egyaránt:
Késedelmi- és hibás teljesítési kötbérek:
Amennyiben a vállalkozóként szerződő fél elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem Építési Szakaszainak
(lásd ajánlati dokumentáció) megvalósítását a Vállalkozási Szerződésben (Szerződés) rögzített befejezési
határidőre vagy a mérföldkövek megvalósítását az egyes kötbérköteles részhatáridőkre, illetve amennyiben a
Vállalkozóként szerződő fél hibásan, nem megfelelő minőségben vagy mennyiségben teljesíti a Projektelem
Építési Szakaszainak megvalósítását az egyes részhatáridőkre, de ezen hibák a rendeltetésszerű használatot
gátolják, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelőként szerződő félnek. A kötbér vetítési alapja
a mérföldkőként megjelölt Építési Szakaszok / Részek, Építmények nettó ellenértéke a Szerződésben
foglaltak szerint. A kötbér mértéke a vetítési alap 0,5%-a késedelem minden naptári napja után, de legfeljebb
a kötbéralap 15%-áig. Projektelem jelenti a Szerződésben megnevezett összes munkát a Szerződés szerinti
műszaki tartalommal.
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Amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél hibásan, nem megfelelő minőségben vagy mennyiségben teljesíti a
Projektelem Építési Szakaszainak megvalósítását az egyes részhatáridőkre, de ezen hibák a rendeltetésszerű
használatot nem gátolják, úgy a Ptk. 405. § (2) bekezdésére tekintettel a megrendelőként szerződött fél a
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben póthatáridőt szab a hibák kijavítására. Ilyen esetben a kijavítás
időszakára a póthatáridő alatt a megrendelőként szerződött felet hibás teljesítési kötbér illeti meg. A kötbér
mértéke a vetítési alap 0,5%-a kitűzött póthatáridő minden naptári napja után a teljesítésig, de legfeljebb a
kötbéralap 15%-áig. A kötbér alapja a hibásan megvalósított építményrész vagy eszköz bekerülési értéke.
A kisebb hibák kijavítására, a hiányok pótlására előírt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített
feladatok, munkák kitűzött póthatáridőre történő elvégzésének elmulasztása esetén a vállalkozóként szerződött
fél késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelőként szerződött félnek, melynek mértéke a műszaki átadásátvételi jegyzőkönyvekben a hibásan teljesített építményrész vagy eszköz bekerülési értékének, mint vetítési
alapnak figyelembe vételével kerül meghatározása. A kötbér mértéke a vetítési alap 0,5%-a késedelem minden
naptári napja után, de legfeljebb a kötbéralap 15%-áig.
Amennyiben a Vállalkozóként szerződő félnek felróható késedelem a kötbérköteles határidőkre, valamint
a kitűzött póthatáridőkre nézve meghaladja a 30 napot, a Megrendelőként szerződött félnek jogában áll a
Szerződést (újabb) teljesítési póthatáridő tűzése nélkül, azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a vállalkozóként szerződő fél a forgalomkorlátozásokat nem a jóváhagyott forgalomtechnikai
tervek szerint végzi, vagy a forgalomtechnikai kezelő által előírt ideiglenes forgalmi rend módosításokat
határidőre nem hajtja végre, napi 100 000 HUF kötbér megfizetésére köteles addig a napig, amíg a jóváhagyott,
vagy módosított forgalomtechnikai tervnek megfelelő kiépítés megtörténik. A kötbér számítás kezdő napja a
Mérnök írásbeli felszólításának időpontjától kezdődik.
Meghiúsulási kötbér:
A vállalkozóként szerződő félnek felróható lehetetlenülés, a vállalkozóként szerződő fél által a teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása és/vagy a vállalkozóként szerződött félnek felróható magatartása miatt a megrendelőként
szerződött fél által jogszerűen gyakorolt elállás vagy felmondás és ennek következtében a Szerződésnek a
vállalkozóként szerződött fél számára felróható meghiúsulása esetén a vállalkozóként szerződött fél kötbér- és
kártérítési felelősséggel tartozik (meghiúsulási kötbér). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbér alapját képező
meghiúsult munka nettó ellenértékének 30%-át kitevő összeg. A meghiúsulási kötbér egyösszegű kötbér,
mellyel egyidejűleg késedelmi és hibás teljesítési kötbér nem érvényesíthető.
A kötbérigény érvényesítésének részleteit a Szerződés tartalmazza.
Teljesítési Biztosíték:
Teljesítési Biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%a.
A Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre
bocsátani.
A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésekor köteles a Megrendelő rendelkezésére
bocsátani. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződés megkötésétől azonnali hatállyal
elállni.
Amennyiben a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás bármilyen okból csökkentésre,
növelésre kerül, a vállalkozóként szerződő fél köteles a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás módosulásának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési Biztosítékot a
megváltozott ellenérték alapján számított összegre módosítani vagy az új összegnek megfelelő Teljesítési
Biztosítékra cserélni. Ha a vállalkozó a Teljesítési Biztosíték módosítási kötelezettségének nem teljes
körűen vagy késedelmesen tesz eleget késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a megemelés
elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértéknek 0,2%-a, a késedelem minden napja
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után. E késedelmi kötbér maximális mértéke a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak
a 15%-a.
Jótállás és Jótállási Biztosíték:
A vállalkozóként szerződő fél a Szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési,
és saját tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért jótállásra és
szavatosságra köteles. Ajánlatkérő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapos
jótállás vállalását, valamint azt követően és annak leszámításával szavatosságot a kötelező alkalmasság a
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉMBkM együttes rendelet szerint fennmaradó időtartamára.
Jótállási biztosíték mértéke: 5%, alapja a Szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás.
A Jótállási Biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre
bocsátani, a Szerződésben foglalt Befejezési Igazolás kibocsátása előtt. A teljesítés időpontját a Szerződés 2.
számú melléklete részletesen tartalmazza.
A teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja
szerint az ajánlattevő választása szerint vagy az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő fizetési számlájára
történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, banki készfizető kezesség biztosításával vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény benyújtásával, az ajánlatkérési dokumentációban kiadott
formanyomtatványban meghatározott tartalmi feltételek szerint. A jótállási biztosítékot ajánlattevőnek/
vállalkozóként szerződő félnek a jótállási idő lejáratát követő 60 napig kell fenntartania.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
I., II. rész tekintetében:
A nyertes ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §
(3) bekezdésében meghatározott módon és mértékben, melynek alapján a megkötött szerződés elszámolható
összegének 10%-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása alól.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan,
hogy a teljesítési-, jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig Ajánlatkérő,
míg az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésének az időpontjáig az Ajánlatkérő, illetőleg a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezésére bocsátja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a dokumentáció és a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, Ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az Ajánlatkérő a Kbt.
130. § (3) bekezdése, valamint a 306/ 2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12–14. § szerint teljesít.
Felhívjuk szíves figyelmüket a szállítói finanszírozásra, továbbá ebből eredően a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
57/A. §-ának rendelkezéseire továbbá a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-ára.
A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1)–(3) bekezdése szerint állítja ki.
Az Ajánlatkérő az I. rész tekintetében egy előleg-, öt részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít
lehetőséget, a II. rész tekintetében egy előleg-, öt részszámla és egy végszámla. Az ajánlatkérő a további
feltételeket a 306/2011. Korm. rendelet 12–14. § és az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint
határozza meg.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés a szerződéses áron felül 5% tartalékkeretet tartalmaz.
Előleg és a támogatási intenzitás aránya részenként:
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Ajánlatkérő, összhangban a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ával, a szerződésben biztosítja a
szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Ajánlatkérő és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján a
Közreműködő Szervezet, összesen a nettó Szerződéses Ár elszámolható összegének legfeljebb 30%-ig
terjedően előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére, a hivatkozott jogszabályhelyen meghatározottak,
valamint a szerződésben foglaltak szerint.
Az I. rész tekintetében az előleget a Támogatási Szerződésben meghatározott támogatási intenzitás arányában,
azaz a nettó Szerződéses Ár legfeljebb 30%-ának 68,3%-át a Közreműködő Szervezet, míg a fennmaradó nettó
Szerződéses Ár legfeljebb 30%-ának 31,7%-át a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti megállapodás
alapján az Ajánlatkérő biztosítja.
A II. rész tekintetében az előleget a Támogatási Szerződésben meghatározott támogatási intenzitás arányban,
azaz a nettó Szerződéses Ár legfeljebb 30%-ának 90,4%-át a Közreműködő Szervezet, míg a fennmaradó nettó
Szerződéses Ár legfeljebb 30%-ának 9,6%-át az Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti megállapodás
alapján az Ajánlatkérő biztosítja.
A Széll Kálmán téri ág, azaz a II. rész keretében megvalósuló Margit hídi kiegészítő munkák tekintetében az
előleget a BKK Zrt és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Margit híd felújításának megvalósításáról egyes
felújítási feladatok elvégzéséről” tárgyú megállapodásból finanszírozza, ennek megfelelően szerződés alapján
legfeljebb az adott feladatra vonatkozó ajánlati ár 30%-ának mértékéig a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint.
A vállalkozóként szerződő fél a teljes, általa a jelen Szerződésben igényelt előleg összegét a Szerződés
aláírásától számított két munkanapon belül köteles közölni a megrendelőként szerződő féllel.
A vállalkozóként szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Szerződés finanszírozásában és annak keretében
nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató, és a képviseletében
eljáró Közreműködő Szervezet vesz részt. A vállalkozóként szerződő fél tudomásul veszi továbbá, hogy az
NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az
ellenőrzés megállapításai a vállalkozóként szerződő félre nézve kötelező erővel bírnak.
A vállalkozóként szerződő fél az Előleget a Szerződés 2. sz. mellékleteként csatolt Számlázási Ütemezés
szerint köteles visszafizetni. Az egyes részszámlák összegéből mindenkor levonásra kerül az adott számla
nettó összegéből az Előleg elszámolása a 2. sz. mellékletként csatolt Számlázási Ütemezés szerint. A levonás
mindaddig folytatódik, amíg az Előleg teljes összege visszafizetésre nem kerül.
A Szerződéses Ár bármilyen módosítása esetén a megrendelőként szerződő fél további előleget nem köteles
adni.
A szállítói előleg jóváhagyott összegét – a finanszírozás forrásától függően – a Közreműködő Szervezet köteles
az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok által
meghatározott határidőben folyósítani a vállalkozóként szerződő fél részére.
Az előlegre vonatkozó további részletszabályokat a Szerződés tartalmazza.
Egyéb:
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 a vállalkozóként szerződő fél, mind az alvállalkozó(k)
esetében alkalmazni kell.
III.1.3)

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

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: — 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
— 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet;
— 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet.
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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: Kizáró okok mindkét rész
tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlatot tevő), alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d)
pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), aki
esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, ajánlatkérő a 306/2011. (XII.
23.) Korm. r. 8. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1)
bek. d) pontjában szereplő kizáró ok fennáll, ami az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt
előírja) a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét is jelenti.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) pontjaiban, valamint az 56. § (2) bekezdésben
foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–10. §-ban meghatározottak szerint
kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek –
ajánlattevő választása szerint – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § meghatározottak szerint kell igazolnia
a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontok fenn nem állását. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § 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).
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései valamint
a Közbeszerzési Hatóság 23.5.2012-án (2012. évi 58. szám) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a közbeszerzési eljárás során benyújtandó , kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú
útmutatója adnak ajánlattevő számára iránymutatást. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők
vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett „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” útmutató ad iránymutatást. A kizáró okok fenn nem állásáról
szóló nyilatkozatokat a gazdasági szereplők a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kell, hogy kiállítsák,
olyan nyilatkozatokat kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely az eljárást megindító felhívás feladásának
napját követően került kiállításra.
Amennyiben ajánlattevő cégkivonatával kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 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.
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Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek
be (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja).
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
P/1
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, csatolja az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredmény-kimutatásának egyszerű másolatát.
Ha az eredmény-kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem
szükséges, erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Ha az ajánlattevő vagy a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel az alábbi:
I. rész tekintetében: közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasúti pálya és felsővezetéki rendszer építése és/
vagy felújítása, a hozzátartozó áramellátási, közúti, forgalomtechnikai, közmű kiváltási és mérnöki tervezési
munkákkal együtt
II. rész tekintetében: közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasúti pálya, vontatási áramátalakítók és felsővezetéki
rendszer építése és/vagy felújítása, a hozzátartozó áramellátási, közúti, forgalomtechnikai, közmű kiváltási és
mérnöki tervezési munkákkal együtt
P/2
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő csatolja cégszerűen
aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év időszakában a teljes
nettó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alkalmazható.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése a)
és c) pontja alapján támaszkodhat.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése
szerint kell, hogy megfeleljenek, erre tekintettel a P/1 alkalmassági feltételt elegendő, ha a közös ajánlattevők
egyike teljesíti, míg a P/2 alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1
Mindkét rész tekintetében az ajánlattevő alkalmas, amennyiben mérleg szerinti eredménye az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évből legfeljebb egy üzleti évben volt negatív.
Amennyiben ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az ajánlattevő akkor alkalmas, ha
a nyilatkozatából megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele a működési ideje alatt eléri
az első rész tekintetében a nettó 2 600 000 000 HUF-ot, a második rész tekintetében a
nettó 4 000 000 000 HUF-ot.
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Amennyiben az Ajánlattevő mindkét részre ajánlatot kíván tenni, úgy alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben a
közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működési ideje alatt
eléri a 4 000 000 000 HUF-ot.
P/2
Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben a teljes nettó árbevétele, az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három üzleti év tekintetében elérte összesen az I. rész tekintetében a nettó
3 000 000 000 HUF-ot, a II. rész tekintetében nettó 6 000 000 000 HUF-ot.
Amennyiben az Ajánlattevő mindkét részre ajánlatot kíván tenni, úgy alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben a
teljes nettó árbevétele, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében elérte
összesen a nettó 6 000 000 000 HUF-ot.
Amennyiben a pénzügyi adatok nem HUF-ban kerülnek bemutatásra, az átváltásnál az adott üzleti év
évfordulóján érvényes MNB deviza árfolyamát kell figyelembe venni.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1
Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait.
A bemutatásnak legalább az alábbi tartalomra kell kiterjednie:
— a kivitelezés tárgya (az elvégzett munkák felsorolása legalább olyan részletezettséggel, amelyből az
alkalmasságnak való megfelelés megállapítható),
— saját teljesítés %-os mértéke;
— az ellenszolgáltatás összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva;
— teljesítés ideje (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja), helye;
— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és
telefonszáma;
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint minden esetben a másik fél
által adott igazolással kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 306/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az egyes referenciák e tekintetben az adott pontban meghatározott munkarészekre vonatkoznak.
M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjai alapján ajánlattevő mutassa be azokat
a szakembereket, illetőleg vezetőket, képzettségük megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. Ahol felsőfokú műszaki
végzettség került előírásra, ott ennek igazolása a végzettséget igazoló irategyszerű másolatának csatolásával
történik.
A bemutatott szakembereknek minden esetben:
1. csatolniuk kell a nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében
rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
2. csatolniuk kell nyilatkozatukat, amelyben megadják a szakmai gyakorlatuk idejét azon
szakterület tekintetében, amely alkalmasság igazolásában részt vesznek, továbbá amelyre az
ajánlattevő be kívánja vonni őket; valamint a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajzukat;
3. amennyiben szerepel az adott szakember a magyar mérnök kamara névjegyzékben, akkor köteles megjelölni
a mérnöki tagságukat nyilvántartó kamarát, valamint tagi azonosítójukat
M3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontjai alapján ajánlattevő mutassa
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be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, valamint műszaki felszereltséget cégszerűen
aláírt nyilatkozatban, legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához
szükséges tartalommal.
A fenti nyilatkozatban foglaltaknak ki kell terjedniük arra is, hogy az ajánlattevő milyen módon kívánja
biztosítani az eszközök, berendezések, műszaki felszereltség rendelkezésre állását az egyes munkafolyamatok
megkezdésének időpontjáig (különösen saját tulajdon, bérlet, lízing,). Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy
az eszközök, berendezések biztosításának bizonyos típusai vonatkozásában, szükség esetén a Kbt. 55. § (5)
és (6) bekezdés a) és b) pontjainak alkalmazására kell hogy sor kerüljön.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdése a)
és b) pontjai szerint támaszkodhat.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése
szerint kell, hogy megfeleljenek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. I. rész esetében: Ajánlattevő alkalmas, ha a megjelölt időszakban rendelkezik az alábbi, saját teljesítésű
referenciamunkákkal:
— M1.1.1. Összesen legalább 1,5 vágánykilométer közúti vasút vagy közúti gyorsvasút felszíni vasúti pálya
építésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia, amelyből legalább 1 vágánykilométer közúti vasút vagy
közúti gyorsvasút felszíni vasúti pálya építése és/vagy felújítása egy szerződésből származik,
Amennyiben Ajánlattevő a referencia iránti követelményt részben vagy egészben kétvágányú közúti vasút vagy
közúti gyorsvasút felszíni vasútvonal építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni,
akkor 1 km kétvágányú közúti vasút vagy közúti gyorsvasút felszíni vasúti pálya építésére és/vagy felújítására
vonatkozó referenciát 2 vkm pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell tekinteni
— M.1.1.2. Összesen legalább 1 csoport közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasúthoz tartozó kitérő cseréjére,
és/vagy beépítésére vonatkozó referencia
— M.1.1.3. Összesen legalább 1,5 km hosszú, közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasúti felsővezeték rendszer
építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelyből legalább 1 km hosszú, közúti vasút vagy közúti
gyorsvasút vasúti felsővezeték rendszer építése és/vagy felújítása egy szerződésből származik. Kizárólag olyan
referencia mutatható be, amely tartalmazta a következő feladatok mindegyikét: oszlopok, munkavezetékek
és tartószerkezetei, szigetelők cseréjét, és/vagy kiépítését. Amennyiben Ajánlattevő a referencia iránti
követelményt részben vagy egészben kétvágányú közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasútvonal építésére és/
vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni, akkor 1 km kétvágányú közúti vasút vagy közúti
gyorsvasút vasútvonal felsővezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciát 2 km felsővezeték
építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell tekinteni.
— M.1.1.4. Legalább 1 db közúti jelzőlámpás csomópont építésére és/vagy átépítésére vonatkozó
referenciával, amely tartalmazta közművek építési és/vagy kiváltási munkálatait is
— M.1.1.5. Legalább 1 db térszint alatti műtárgy építésére és/vagy szerkezeti felújítására vonatkozó
referencia
— M.1.1.6. Összesen legalább nettó
1 500 000 000 HUF értékű felszíni kötöttpályás nyomvonalas közlekedési létesítmény építésére és/vagy
felújítására vonatkozó referenciával, amelyből legalább 1 db olyan referenciamunka, amelynek értéke elérte a
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nettó 1 000 000 000 HUF-t és amely keretében vasúti pálya építés és/vagy felújítás és vasúti áramellátás építés
és/vagy felújítás szakági munkákon kívül az alábbiak közül legalább egy szakági munkát tartalmazott:
— jelző és biztosítóberendezések,
— műtárgy,
— közút építés
Referenciaként olyan építést és/vagy felújítást lehet csak feltüntetni, amelynek az adott referencia időszakban
megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétele. Egy referencia több követelmény igazolására is felhasználható
M.1.2. II. rész esetében:
Ajánlattevő alkalmas, ha a megjelölt időszakban rendelkezik az alábbi, saját teljesítésű referenciamunkákkal:
M.1.2.1.a) Összesen legalább 3 vágánykilométer közúti vasút vagy közúti gyorsvasút felszíni vasúti pálya
építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelyből legalább 2 vágánykilométer közúti vasút vagy
közúti gyorsvasút felszíni vasúti pálya építése és/vagy felújítása egy szerződésből származik,
Amennyiben Ajánlattevő a referencia iránti követelményt részben vagy egészben kétvágányú közúti vasút vagy
közúti gyorsvasút felszíni vasútvonal építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni,
akkor 1 km kétvágányú közúti vasút vagy közúti gyorsvasút felszíni vasúti pálya építésére és/vagy felújítására
vonatkozó referenciát 2 vkm pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell tekinteni.
M1.2.1.b) Összesen legalább 2 csoport közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasúthoz tartozó kitérő cseréjére,
és/vagy beépítésére vonatkozó referenciával.
M1.2.2. Összesen legalább 2 km hosszú, közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasúti felsővezeték rendszer
építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelyből legalább 1 km hosszú, közúti vasút vagy közúti
gyorsvasút vasúti felsővezeték rendszer építése és/vagy felújítása egy szerződésből származik.
Kizárólag olyan referencia mutatható be, amely tartalmazta a következő feladatok mindegyikét: oszlopok,
munkavezetékek és tartószerkezetei, szigetelők cseréjét, és/vagy kiépítését.
Amennyiben Ajánlattevő a referencia iránti követelményt részben vagy egészben kétvágányú közúti vasút vagy
közúti gyorsvasút vasútvonal építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni, akkor
1 km kétvágányú közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasútvonal felsővezeték építésére és/vagy felújítására
vonatkozó referenciát 2 km felsővezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell tekinteni.
M1.2.3. Összesen legalább 1 db egyenáramú áramátalakító létesítmény villamos rendszerének és
berendezéseinek építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
M1.2.4. Legalább 1 db közúti jelzőlámpás csomópont építésére és/vagy átépítésére vonatkozó referenciával.
M1.2.5. Összesen legalább nettó 3 000 000 000 HUF értékű felszíni kötöttpályás nyomvonalas közlekedési
létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelyből legalább 1 db olyan
referenciamunka, amelynek értéke elérte a nettó 2 000 000 000 HUF-ot és amely keretében vasúti pálya
építés és/vagy felújítás és vasúti áramellátás építés és/vagy felújítás szakági munkákon kívül az alábbiak közül
legalább egy szakági munkát tartalmazott:
— jelző és biztosítóberendezések,
— műtárgy,
— közút építés,
Amennyiben az Ajánlattevő mindkét részre ajánlatot kíván tenni, úgy az alkalmasságot igazoló
referenciaigazolás mind az I., mind a II. részre is felhasználható.
Referenciaként olyan építést és/vagy felújítást lehet csak feltüntetni, amelynek az adott referencia
időszakban megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétele. Egy referencia több követelmény igazolására is
felhasználható.
M2. Ajánlattevő rendelkezzen legalább az alábbi szakemberekkel:
I.rész esetében:
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M 2. 1.1.) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezetővel (főépítésvezetővel), aki legalább 5 év országos
vagy közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasútépítésben és/vagy felújításban szerzett projektirányítási
gyakorlattal rendelkezik.
M2.1.2.) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezető-helyettessel (építésvezetővel), aki legalább 4 év
országos vagy közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasútépítésben és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal
rendelkezik.
M2.1.3) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezető-helyettessel (építésvezetővel), aki legalább 4 év
műtárgy és/vagy közút építésében/felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M2.1.4.) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év vasúti pálya
építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal, közúti-vasúti pálya kivitelezéséhez.
M2.1.5.) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel kivitelezéséhez, aki legalább 3 év egyenáramú
vontatási rendszerű villamos áramellátási rendszer építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal
rendelkezik, villamos-áramellátási munkák kivitelezéséhez.
M2.1.6.) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 év vasúti jelző és vezérlő
rendszerek építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik, biztosítóberendezési munkák
kivitelezéséhez.
Egy szakember – amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel – a fentiek közül több kategóriába is
besorolható, azzal a kikötéssel, hogy az M2.1.1.), M2.1.2), M2.1.3) pontok vonatkozásában minden esetben
különböző szakemberek bemutatása szükséges és legalább 4 fő bemutatása azonban kötelező és tekintettel
kell lenni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 11. §-ában felsorolt összeférhetetlenségi szabályokra.
M2. II. rész esetében
M2.2.1.) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezetővel (főépítésvezetővel), aki legalább 5 év országos
vagy közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasútépítésben és/vagy felújításban szerzett projektirányítási
gyakorlattal rendelkezik.
M2.2.2.) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezető-helyettessel (építésvezetővel, aki legalább 4 év
országos vagy közúti vasút vagy közúti gyorsvasút vasútépítésben és /vagy felújításában szerzett projekt
pénzügyi irányítási gyakorlattal rendelkezik.
M2.2.3.) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki legalább 3 év vasúti pálya építésében és/vagy felújításában szerzett
tapasztalattal rendelkezik, közúti-vasúti pálya kivitelezéséhez.
M2.2.4.) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki legalább 3 év egyenáramú vontatási rendszerű villamos
áramellátási rendszer építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik, villamosáramellátási munkák kivitelezéséhez.
M2.2.5.) 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki legalább 3 év távközlő és/vagy hírközlő rendszerek építésében és/
vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik, távközlési munkák kivitelezéséhez.
Egy szakember – amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel – a fentiek közül több kategóriába is
besorolható, azzal a kikötéssel, hogy az M2.2.1.), M2.2.2.) pontok vonatkozásában minden esetben különböző
szakemberek bemutatása szükséges és legalább 4 fő bemutatása azonban kötelező és tekintettel kell lenni a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 11. §-ában felsorolt összeférhetetlenségi szabályokra.
M3) az I. és II. rész esetében: Az ajánlattevő rendelkezzen az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki
felszereltséggel:
M.3.1. 1 db felsővezeték szerelő tornyos gépjármű, M.3.2. 1 db, minimum 30 tonna névleges teherbírású
autódaru, M.3.3. 1 db, minimum 70 kW névleges teljesítményű kotrógép, fúvott kerekes és vasúti sínen futó
alvázzal, M.3.4. 1 db, minimum 15 tonna teherbírású, legfeljebb 10 éves billenőplatós tehergépjármű, M.3.5. 1
db, minimum 8 tonnás útépítési acélhenger.
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A fenti eszközök, berendezések rendelkezésre állását mindkét rész esetében külön-külön szükséges igazolni,
tehát ugyanazon eszköz, berendezés igazolása mindkét rész esetében nem megengedett, mivel a két rész
teljesítésekor párhuzamos munkavégzés is zajlik.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

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: 21.1.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
21.1.2014 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21.1.2014 - 10:00
Hely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21., V. emelet, BKF tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A részvétel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint; bontási eljárás a Kbt. 62. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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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: A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem
rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása), azonosító szám: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015.
számú projekt.
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat
kialakítása) azonosító szám: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016. számú projekt.

VI.3)

További információk
1. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/ alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának,
vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el.
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt
meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának
másolati példányát.
1.2 Ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben, valamint
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
1.3 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti
adatokat.
1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)–b) szerinti adatokról (nemleges válasz is
megjelölendő).
1.5 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
1.6 Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződés-tervezet elfogadásáról.
2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:
A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció részeként
kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük ajánlatukban a nevükben eljárni
jogosult képviselőt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 334. § (2) bekezdés, 337. §) kell
vállalniuk teljesítésükért.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25–26. §-ában foglalt rendelkezésekre.
3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell:
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
4. Az ajánlatokat 1 db eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményeit az ajánlati
dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatát 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD)
is, a dokumentációban foglaltak szerint, a Kbt. 61. § (1) bekezdésével összhangban
5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.
6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása
is benyújtandó, a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő
az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az
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mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős, az
ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentum tartalmát tartja irányadónak.
7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó.
8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, azzal, hogy a
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratokat eredeti, vagy hiteles másolatban
kell benyújtani. Ajánlatkérő ilyennek tekinti különösen a bankgaranciát, vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozatot.
9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletek
rendelkezései az irányadóak.
10. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18.§ (3) bekezdése szerinti minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, a P1, P2, M1 és M2 követelmény tekintetében is.
11. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy
amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az ellentmondást, úgy a
Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján az I. rész tekintetében 26 000 000 HUF összegű, a II. rész tekintetében
55 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata
benyújtásával egyidejűleg – az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az
ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2)
bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK 11794008-20539618 számú
fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték
Építési munkák BF-BR-SZK téri ág”).
Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
— feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat)
becsatolásával;
— bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával,
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
A bankgaranciáról 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 bankgaranciának, illetve a
biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek
kell megfelelnie.
13. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 09:00–12:00 óra, valamint az
ajánlattételi határidő utolsó napján 09:00 – ajánlattételi határidő lejártáig) van lehetőség. A dokumentáció
az ügyintézővel (A/ II. melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban is
átvehető.
Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt kizárólag CD-n (DVD-n) biztosítja. Ajánlatkérő a dokumentáció
átvételére kijelölt időszakban, előzetes telefonos egyeztetés mellett biztosítja egy külön irodában („tervszoba”),
hogy a gazdasági szereplők papír alapon az ajánlattételhez szükséges dokumentumokat megtekinthessék.
A betekintésről jelenléti ív készül. Előzetes bejelentkezés a +36 307741107-os telefonszámon, Gábor Zsolt
projektmenedzsernél lehetséges.
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14. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon történő megküldésével
tájékoztatja.
15. A szerződéskötés a Kbt. 124. § (5)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik.
16. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig
09:00–12:00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban
is, a III. mellékletben megjelölt helyen. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti
határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az A mellékletben az ajánlat
leadásaként megjelölt irodába beérkeznek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
17. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát
képező kivitelezésre irányuló legalább 500 000 000 HUF/ év és 500 000 000 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 az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie
következményi károk megtérítésére is. Az 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 szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő
elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, de legalább 30.6.2015-ig 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. A felelősségbiztosításra vonatkozó további részleteket a
Szerződéses Feltételek 8. pontja tartalmazza.
18. Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
(Kbt. 54. § (1) bekezdés) 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.
19. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás részben EU-s forrásból kerül finanszírozásra,
felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályokra: 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet, valamint a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 23. 33. 34. alcímei (közbeszerzés, kifogáskezelés, szabálytalanság kezelés).
20. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák
tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetben az adott üzleti év forduló napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum
mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó
iratot becsatolni.
21. Ajánlatkérő a dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést biztosít. Az
ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a
dokumentációban előírtak figyelembe vételével.
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22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt
terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg.
23. Ajánlatkérő 16.12.2013. napján, helyszíni bejárást tart 09:00 órától az alábbi helyszíneken:
Bem rakparti ág kivitelezési helyszínének megtekintése: találkozó: Budapest, I. kerület, Batthyány tér, 09:00 óra,
bejárás: 09:05–10:30;
Széll Kálmán téri ág kivitelezési helyszínének megtekintés: találkozó: Budapest, II. kerület, Germanus Gyula
park, 10:30 óra, bejárás: 10:35–12:00.
A helyszíni bejáráson látottak és elhangzottak alapján az ajánlattevők írásban tehetik fel kérdéseiket a Kbt.
szabályai szerint.
24. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a
nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását, az építési műszaki ellenőri, valamint
a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően végezze. Az ajánlatkérő a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli,
hogy az ajánlattevők, az ajánlati felhívás III.2.3. I. rész esetében M.2.1.1–1.6, valamint a II- rész esetében
M2.2.1–2.5). pontjában meghatározott szakember vonatkozásában tegyenek arra vonatkozó nyilatkozatot,
hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb
a szerződéskötés időpontjáig a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői
tevékenység végzésére vonatkozó, az ajánlati felhívás III.2.3. M.2. pontjának I. rész tekintetében 1.1.) – 1.6.) a
II. rész tekintetében a 2.1.) – 2.5.) pontjaiban megjelölt jogosultságokkal szerepelnek a magyar mérnöki kamarai
névjegyzékben (Táblázat).
I. rész tekintetében:
M2.1.1 pont MV-KÉ/A
M2.1.2.pont MV-KÉ/A
M2.1.3.pont MV-KÉ/A
M2.1.4.pont MV-KÉ/A
M2.1.5.pont MV-VV/A
M2.1.6.pont MV-VV/A
II. rész tekintetében:
M2.2.1 pont MV-KÉ/A
M2.2.2. pont MV-KÉ/A
M2.2.3. pont MV-KÉ/A
M2.2.4. pont MV-VV/A
M2.2.5. pont MV-TE/A vagy MV/TV/A
Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 244/2006. (XII. 5.) 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.
25. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában
foglalt kötelezettségének és az általa felelős műszaki vezetőként 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.
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26. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: Ajánlatkérő a Kbt.
94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
28. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a „Széll Kálmán téri ág keretében megvalósuló Margit
hídi kiegészítő munkák” a BKK Zrt és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött „Margit híd felújításának
megvalósításáról egyes felújítási feladatok elvégzéséről” tárgyú szerződésből kerül finanszírozásra, melynek
becsült értéke (erre eső tartalékkeret nélkül) nettó: 288 102 570 HUF.
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: A Kbt. 137. §-a 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:
2.12.2013
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