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Magyarország-Budapest: Villamospálya építése
2014/S 024-037150
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(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 5.12.2013, 2013/S 236-409205)

 
Tárgy:
CPV:45234126, 45233120, 45210000, 45231400, 45316200, 45316212, 45316213, 45234113, 45234128, 71500000,
45200000
Villamospálya építése
Közút építése
Magasépítési munka
Erősáramú vezeték építése
Jelzőberendezések szerelése
Forgalomirányító lámpa szerelése
Forgalomirányító berendezések szerelése
Pályabontás
Villamosperon építési munkái
Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
A következő helyett:

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 7.3.2014. Befejezés 30.6.2015
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.
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
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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 átadás-átvételi 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 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-MÉM-BkM együttes rendelet szerint fennmaradó időtartamára.
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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:
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.
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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.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(..)
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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.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
21.01.2014 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
21.01.2014 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
21.01.2014 (10:00)
VI.3) További információk
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.
Ajánlatkérő 3.1.2014-án és 6.1.2014-án helyszíni bejárást tart.
3.1.2014-án 10:00-tól Áramátalakító bejárás: Moszkva áramátalakító, Pálffy áramátalakító, Óbuda áramátalakító.
Találkozó: 10:00 Széll Kálmán tér áramátalakító bejárata.
6.1.2014-án 23:30-tól HÉV alagutas bejárás. Találkozó a Batthyány téren. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a HÉV
alagutas bejáráson munkavédelmi bakancs, lámpa és láthatósági mellény használata kötelező.
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
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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.
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.
29. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 306/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak
elfogadásáról szóló, a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet által kiállított nyilatkozatot. (Amennyiben ilyen
szervezetet az ajánlattevő igénybe vesz.)
Helyesen:

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam napban: 480
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.
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 átadás-átvételi jegyzőkönyvekben
a hibásan teljesített építményrész vagy eszköz bekerülési értékének, mint vetítési alapnak figyelembe vételével
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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 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-MÉM-BkM 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
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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, illetve annak jogutódja 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:
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.
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A vállalkozóként szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói
előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve annak jogutódja, mint Támogató, és a képviseletében
eljáró Közreműködő Szervezet vesz részt. A vállalkozóként szerződő fél tudomásul veszi továbbá, hogy az NFÜ, illetve
annak jogutódja a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ, illetve annak jogutódja 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.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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 nyolc 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(..)
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 projektirányítási gyakorlattal
rendelkezik.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
26.02.2014 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
26.02.2014 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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26.02.2014 (10:00)
VI.3) További információk
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
Ajánlatkérő 3.1.2014-án és 6.1.2014-án helyszíni bejárást tart.
3.1.2014-án 10:00-tól Áramátalakító bejárás: Moszkva áramátalakító, Pálffy áramátalakító, Óbuda áramátalakító.
Találkozó: 10:00 Széll Kálmán tér áramátalakító bejárata.
6.1.2014-án 23:30-tól HÉV alagutas bejárás. Találkozó a Batthyány téren. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a HÉV
alagutas bejáráson munkavédelmi bakancs, lámpa és láthatósági mellény használata kötelező.
Ajánlatkérő 20.1.2014-án ismételt helyszíni bejárást tart.
20.1.2014-án 09:00-tól Áramátalakító bejárás: Moszkva áramátalakító, Pálffy áramátalakító, Óbuda áramátalakító.
Találkozó: Széll Kálmán téren, az áramátalakító bejáratánál.
20.1.2014-án 23:40-től HÉV alagutas bejárás. Találkozó a Batthyány téren, a HÉV végállomásánál. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a HÉV alagutas bejáráson munkavédelmi bakancs, lámpa és láthatósági mellény használata kötelező.
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 266/2013. Korm. rendelet, valamint az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Az ajánlatkérő
a 266/2013Korm. 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 266/2013 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 266/2013. Korm. rendeletben, meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak
megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban
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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.
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
29. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 306/2011. (XII. 23.) Kormány rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak
elfogadásáról szóló, a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet által kiállított nyilatkozatot. (Amennyiben ilyen
szervezetet az ajánlattevő igénybe vesz.)
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (4) bekezdésére tekintettel meghosszabbította az ajánlattételi határidőt, melyről az összes
ajánlattevőt egyidejűleg értesítette.
A módosítás érinti az alábbiakat:
— Műszaki előírások;
— Mennyiségi kiírás;
— Szerződéstervezet.


