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HU-Budapest: Vasútmérnöki szolgáltatások
2013/S 086-144990
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rumbach Sebestyén
utca 19-21., Címzett: Ignácz Gergely Beszerzési és Közbeszerzési szakterületi vezető, Budapest1075,
MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 307741089. Fax: +36 12351044. E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 26.2.2013, 2013/S 40-064438)

Tárgy:
CPV:71311230, 71631000, 71541000
Vasútmérnöki szolgáltatások
Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
Építési projektvezetői szolgáltatások
A következő helyett:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés esetén egyaránt napi 1 %, legfeljebb a kötbér alap 25 %-nak megfelelő
mértékű kötbért érvényesíthet a szerződésben foglaltak szerint. A kötbéralap késedelmes teljesítés esetén a
késedelemmel érintett megbízási díj, míg hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett megbízási díj nettó értéke.
Ajánlatkérő 10 napon túli késedelem esetén, illetőleg a nyertes Ajánlattevő kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a
szerződéstől elállni, amely esetben a nyertes Ajánlattevő köteles a teljes nettó megbízási díj 10 %-nak megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért az Ajánlatkérőnek megfizetni.
A nyertes ajánlattevő a szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosíték benyújtására köteles. A teljesítési
biztosítékot a szerződéskötés tervezett napjáig kell biztosítani a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) pontjának megfelelően, az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, és ezt az előleget - tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződéssel
szabályozott projektet EU-s támogatásból valósítja meg az ajánlatkérő - a Kbt. és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§
(1b)-(1g) bekezdései szerint igényelheti a nyertes ajánlattevő. Nyertes ajánlattevő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§
(1b) pontja alapján a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleget igényelhet. Ez
esetben előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania, vagy a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja, a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57.§ (1d) pontja és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. §-ban meghatározott módon és mértékben.
Előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó további szabályok:
a Széll Kálmán téri ág tekintetében a vonatkozó megbízási díjrészre eső európai uniós támogatás legfeljebb 30%-a
erejéig igényelt előleg kapcsán a Megbízott a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1f) pontjában rögzítettek szerint
köteles az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására, az NFÜ kedvezményezettként való megjelölésével.
a Bem rakparti ág tekintetében a vonatkozó megbízási díjrészre eső európai uniós támogatás legfeljebb 30%-a erejéig
igényelt előleg kapcsán a Megbízott a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1f) pontjában rögzítettek szerint köteles
az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására, az NFÜ kedvezményezettként való megjelölésével.
mind a Széll Kálmán téri ág, mind pedig a Bem rakparti ág tekintetében a vonatkozó megbízási díjrészekre eső, a
Megbízót terhelő önrész legfeljebb 30%-a erejéig igényelt előleg kapcsán a Megbízott a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a)
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pontjában rögzítettek szerint köteles az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására, a Megbízó kedvezményezettként való
megjelölésével.
a Széll Kálmán tér rekonstrukcióra eső megbízási díjrész legfeljebb 30%-a erejéig igényelt előleg kapcsán a Megbízott a
Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában rögzítettek szerint köteles az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására, a Megbízó
kedvezményezettként való megjelölésével.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P3. Ha ajánlattevő nem rendelkezik érvényes szakmai (mérnöki szolgáltatásra kiterjedő) felelősségbiztosítási kötvénnyel,
vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentummal.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
29.04.2013
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
29.04.2013
VI.3) További információk:
18. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania az érvényes szakmai (mérnöki
szolgáltatásra kiterjedő) tárgyú vagy arra kiterjesztett tárgyú legalább 10 000 000 HUF/kár/év felelősségbiztosítási
kötvény egyszerű másolati példányát Amennyiben a szerződéskötés tervezett időpontjáig a felelősségbiztosítási kötvény
illetve a teljesítési biztosíték nem, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő ezt a nyertes ajánlattevő
visszalépésének tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerint jár el. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös
ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
VI.3) További információk:
19. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 157 780 000 forint,
mely becsült érték projektrészenként kerül megoszlásra:
a) Széll Kálmán tér rekonstrukció esetében a szolgáltatás becsült értéke nettó 68 000 000 forint,
b) Bem rakparti ág esetében a szolgáltatás becsült értéke nettó 32 260 000 forint.
c) Széll Kálmán tér rekonstrukció esetében a szolgáltatás becsült értéke nettó 57 520 000 forint
Helyesen:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés esetén egyaránt napi 1 %, legfeljebb a kötbér alap 25 %-nak megfelelő
mértékű kötbért érvényesíthet a szerződésben foglaltak szerint. A kötbéralap késedelmes teljesítés esetén a
késedelemmel érintett megbízási díj, míg hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett megbízási díj nettó értéke.
Ajánlatkérő 10 napon túli késedelem esetén, illetőleg a nyertes Ajánlattevő kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a
szerződéstől elállni, amely esetben a nyertes Ajánlattevő köteles a teljes nettó megbízási díj 10 %-nak megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért az Ajánlatkérőnek megfizetni.
A nyertes ajánlattevő a szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosíték benyújtására köteles. A teljesítési
biztosítékot a szerződéskötés tervezett napjáig kell biztosítani a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontjának megfelelően, az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, és ezt az előleget - tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződéssel
szabályozott projektet EU-s támogatásból valósítja meg az ajánlatkérő - a Kbt. és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §
(1b)-(1g) bekezdései szerint igényelheti a nyertes ajánlattevő. Nyertes ajánlattevő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.
§ (1b) pontja alapján a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleget igényelhet. Ez
esetben előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja, a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 57. § (1d) pontja és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-ban meghatározott módon és mértékben.
Előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó további szabályok:
03/05/2013
S86
Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás
http://ted.europa.eu/TED
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/3

HL/S S86
03/05/2013
144990-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás

3/3

a Széll Kálmán téri ág tekintetében a vonatkozó megbízási díjrészre (amely megegyezik az erre a feladatrészre
elszámolható összeggel) eső európai uniós támogatás legfeljebb 30 %-a erejéig igényelt előleg kapcsán a Megbízott
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1f) pontjában rögzítettek szerint - figyelemmel a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 77. § (1b) bekezdésére - köteles az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására, az NFÜ kedvezményezettként
való megjelölésével.
a Bem rakparti ág tekintetében a vonatkozó megbízási díjrészre (amely megegyezik az erre a feladatrészre elszámolható
összeggel) eső európai uniós támogatás legfeljebb 30 %-a erejéig igényelt előleg kapcsán a Megbízott a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1f) pontjában rögzítettek szerint- figyelemmel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1b)
bekezdésére - köteles az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására, az NFÜ kedvezményezettként való megjelölésével.
mind a Széll Kálmán téri ág, mind pedig a Bem rakparti ág tekintetében a vonatkozó megbízási díjrészekre eső, a
Megbízót terhelő önrész legfeljebb 30 %-a erejéig igényelt előleg kapcsán a Megbízott a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjában rögzítettek szerint- figyelemmel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1b) bekezdésére - köteles az
előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására, a Megbízó kedvezményezettként való megjelölésével.
A Széll Kálmán tér rekonstrukcióra eső megbízási díjrész legfeljebb 30 %-a erejéig igényelt előleg kapcsán a Megbízott a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában rögzítettek szerint köteles az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására, a Megbízó
kedvezményezettként való megjelölésével.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P3. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő ha nem rendelkezik legalább 10 000 000 HUF/kár/év mértékű, a közbeszerzés
tárgya (mérnöki szolgáltatásra kiterjedő) szerinti szolgáltatásra vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
23.05.2013 (11:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
23.05.2013 (11:00)
VI.3) További információk:
—.
VI.3) További információk:
18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 157 780 000 HUF,
mely becsült érték projektrészenként kerül megoszlásra:
a) Széll Kálmán téri ág rekonstrukció esetében a szolgáltatás becsült értéke nettó 68 000 000 HUF,
b) Bem rakparti ág esetében a szolgáltatás becsült értéke nettó 32 260 000 HUF,
c) Széll Kálmán tér rekonstrukció esetében a szolgáltatás becsült értéke nettó 57 520 000 HUF.
További információk
2013/S 068-112465
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