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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77219-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Műszaki ellenőrző szolgáltatások
2014/S 046-077219

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 703903833
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 703903833
E-mail: anita.gottlinger@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 703903833
E-mail: anita.gottlinger@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
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Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 703903833
E-mail: anita.gottlinger@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu

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:
Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátása 1-4. részek.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: 1. rész: Magyarország, Budapest.
2. rész: Magyarország, Budapest.
3. rész: Magyarország, Budapest.
4. rész: Magyarország, 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
Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátása 1-4. részek az alábbiak szerint:
1. rész: Megbízási keretszerződés utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki
ellenőri feladatok ellátására.
2. rész: Megbízási keretszerződés nettó 100 000 000 HUF kivitelezési összeghatárt elérő közúti építmények
műtárgyai kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására.
3. rész: Megbízási keretszerződés nettó 100 000 000 HUF kivitelezési összeghatárt el nem érő közúti
építmények műtárgyai kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátására.

mailto:anita.gottlinger@bkk.hu
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4. rész: Megbízási keretszerződés kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes
körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71356100, 71631000

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 valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Utak, hidak és kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói
és műszaki ellenőri feladatok ellátása a jelen felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint:
1. rész: Utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása
A későbbiekben kiírásra kerülő útépítési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri
feladatok ellátása keretszerződés alapján
A minimálisan megvalósuló projektek száma: 36 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak)
kivitelezési munkák száma: átlagosan 6 db
Az érintett 36 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 10 000 000 000 HUF.
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését
jelent.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása,
valamint minden esetben megvizsgálásra kerül a vízelvezetés megfelelősége is. Az útfelújítások során a
meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. Számos esetben a
meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási berendezések kerülnek megépítésre.
Jelen feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri
feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek
számától) a szerződés időtartama alatt +50%-kal eltérjen.
2. rész: Nettó 100 000 000 HUF kivitelezési összeghatárt elérő közúti építmények műtárgyai (híd, áteresz,
alagút, aluljáró és támfal) kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri
feladatok ellátása.
A későbbiekben kiírásra kerülő, nettó 100 000 000 HUF összeghatárt elérő műtárgy felújítási vagy építési
munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján.
A minimálisan megvalósuló projektek száma: 8 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak)
kivitelezési munkák száma: átlagosan 2 db
Az érintett 8 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 3 000 000 000 HUF.
A híd és műtárgy állapotától függően a híd-, műtárgy felújítás a szigetelés, burkolat és dilatáció cseréjét,
a felszerkezet, hídfők és pillérek javítását, a háttöltés és rézsűburkolat építését, valamint a hozzátartozó
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útburkolat cseréjét és a közművek kiváltását jelenti; a híd-, műtárgy átépítés a híd vagy műtárgy teljes vagy
részleges bontását és új híd vagy műtárgy építését, a hozzátartozó útburkolat cseréjét és a közművek
(elektromos vezetékek, hírközlő vezetékek, közvilágítás, víz-, szennyvíz-, gázvezetékek) kiváltását jelenti. Jelen
feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek
számától) a szerződés időtartama alatt +50%-kal eltérjen.
3. rész: Nettó 100 000 000 HUF kivitelezési összeghatárt el nem érő közúti építmények műtárgyai (híd, áteresz,
alagút, aluljáró és támfal) kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri
feladatok ellátása.
A későbbiekben kiírásra kerülő, nettó 100 000 000 HUF összeghatárt el nem érő műtárgy felújítási vagy építési
munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján
A minimálisan megvalósuló projektek száma: 7 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak)
kivitelezési munkák száma: átlagosan 3 db
Az érintett 7 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 200 000 000 HUF.
A híd és műtárgy állapotától függően a híd-, műtárgy felújítás a szigetelés, burkolat és dilatáció cseréjét,
a felszerkezet, hídfők és pillérek javítását, a háttöltés és rézsűburkolat építését, valamint a hozzátartozó
útburkolat cseréjét és a közművek kiváltását jelenti; a híd-, műtárgy átépítés a híd vagy műtárgy teljes vagy
részleges bontását és új híd vagy műtárgy építését, a hozzátartozó útburkolat cseréjét és a közművek
(elektromos vezetékek, hírközlő vezetékek, közvilágítás, víz-, szennyvíz-, gázvezetékek) kiváltását jelenti. Jelen
feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek
számától) a szerződés időtartama alatt +50%-kal eltérjen.
4. rész: Kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és
műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A későbbiekben kiírásra kerülő kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes
körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján
A minimálisan megvalósuló projekt száma: 2 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak)
kivitelezési munkák száma: átlagosan 2 db
Az érintett 2 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 2 500 000 000 HUF.
A projektek során átépül az út- és villamos pályája, valamint új járdák, akadálymentes szélsőperonok épülnek. A
villamos pálya átépítésre kerül.
A felsővezeték tartó és közvilágítási oszlopsor átépül, továbbá megújulnak a zöldfelületek is. Az út alatt lévő
közművek (gázvezetékek, a hírközlési és távközlési kábelek) kiváltásra és védelembe helyezésre kerülnek.
Jelen feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri
feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek
számától) a szerződés időtartama alatt +50%-kal eltérjen.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
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A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése: 
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása
1) Rövid meghatározás

Utak, hidak és kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói
és műszaki ellenőri feladatok ellátása a jelen felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint:
1. rész: Utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátása.
A későbbiekben kiírásra kerülő útépítési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri
feladatok ellátása keretszerződés alapján.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71356100, 71631000

3) Mennyiség
A minimálisan megvalósuló projektek száma: 36 db.
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak)
kivitelezési munkák száma: átlagosan 6 db
Az érintett 36 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 10 000 000 000 HUF
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek
számától) a szerződés időtartama alatt +50%-kal eltérjen.
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését
jelent.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása,
valamint minden esetben megvizsgálásra kerül a vízelvezetés megfelelősége is. Az útfelújítások során a
meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. Számos esetben a
meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási berendezések kerülnek megépítésre. Jelen feladat
tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása az
ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően az 1. részre megkötött keretszerződés 12 hónappal
meghosszabbítható.

Rész száma: 2
Elnevezés: Nettó 100 000 000 HUF kivitelezési összeghatárt elérő közúti építmények műtárgyai kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása
1) Rövid meghatározás
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Utak, hidak és kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói
és műszaki ellenőri feladatok ellátása a jelen felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint:
2. rész: Nettó 100 000 000 HUF kivitelezési összeghatárt elérő közúti építmények műtárgyai kivitelezési
munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A későbbiekben kiírásra kerülő, nettó 100 000 000 összeghatárt elérő hídfelújítási vagy kivitelezési munkákhoz
kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján.
A híd és műtárgy állapotától függően a híd-, műtárgy felújítás a szigetelés, burkolat és dilatáció cseréjét,
a felszerkezet, hídfők és pillérek javítását, a háttöltés és rézsűburkolat építését, valamint a hozzátartozó
útburkolat cseréjét és a közművek kiváltását jelenti; a híd-, műtárgy átépítés a híd vagy műtárgy teljes vagy
részleges bontását és új híd vagy műtárgy építését, a hozzátartozó útburkolat cseréjét és a közművek
(elektromos vezetékek, hírközlő vezetékek, közvilágítás, víz-, szennyvíz-, gázvezetékek) kiváltását jelenti. Jelen
feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71356100, 71631000

3) Mennyiség
A minimálisan megvalósuló projektek száma: 8 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak)
kivitelezési munkák száma: átlagosan 2 db.
Az érintett 8 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 3 000 000 000 HUF.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek
számától) a szerződés időtartama alatt +50%-kal eltérjen.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a 2. részre megkötött keretszerződés 12 hónappal
meghosszabbítható.

Rész száma: 3
Elnevezés: Nettó 100 000 000 HUF kivitelezési összeghatárt el nem érő közúti építmények műtárgyai kivitelezési
munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása
1) Rövid meghatározás

Utak, hidak és kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói
és műszaki ellenőri feladatok ellátása a jelen felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint:
3. rész: Nettó 100 000 000 HUF kivitelezési összeghatárt el nem érő közúti építmények műtárgyai kivitelezési
munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A későbbiekben kiírásra kerülő nettó 100 000 000 összeghatárt el nem érő hídfelújítási vagy kivitelezési
munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján.
A híd és műtárgy állapotától függően a híd-, műtárgy felújítás a szigetelés, burkolat és dilatáció cseréjét,
a felszerkezet, hídfők és pillérek javítását, a háttöltés és rézsűburkolat építését, valamint a hozzátartozó
útburkolat cseréjét és a közművek kiváltását jelenti; a híd-, műtárgy átépítés a híd vagy műtárgy teljes vagy
részleges bontását és új híd vagy műtárgy építését, a hozzátartozó útburkolat cseréjét és a közművek
(elektromos vezetékek, hírközlő vezetékek, közvilágítás, víz-, szennyvíz-, gázvezetékek) kiváltását jelenti. Jelen
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feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71356100, 71631000

3) Mennyiség
A minimálisan megvalósuló projektek száma: 7 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak)
kivitelezési munkák száma: átlagosan 3 db.
Az érintett 7 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 200 000 000 HUF.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek
számától) a szerződés időtartama alatt +50%-kal eltérjen.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a 3. részre megkötött keretszerződés 12 hónappal
meghosszabbítható.

Rész száma: 4
Elnevezés: Kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki
ellenőri feladatok ellátása
1) Rövid meghatározás

Utak, hidak és kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói
és műszaki ellenőri feladatok ellátása a jelen felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban részletezettek
szerint:
4. rész: Kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és
műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A későbbiekben kiírásra kerülő kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes
körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján.
A projektek során átépül az út- és villamos pályája, valamint új járdák, akadálymentes szélsőperonok épülnek. A
villamos pálya átépítésre kerül.
A felsővezeték tartó és közvilágítási oszlopsor átépül, továbbá megújulnak a zöldfelületek is. Az út alatt lévő
közművek (gázvezetékek, a hírközlési és távközlési kábelek) kiváltásra és védelembe helyezésre kerülnek.
Jelen feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri
feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71356100, 71631000

3) Mennyiség
A minimálisan megvalósuló projekt száma: 2 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak)
kivitelezési munkák száma: átlagosan 2 db
Az érintett 2 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 2 500 000 000 HUF.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek
számától) a szerződés időtartama alatt +50%-kal eltérjen.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
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5) További információk a részekről
A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a 4. részre megkötött keretszerződés 12 hónappal
meghosszabbítható.

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész esetén:
Késedelmi kötbér:
Ha a Megbízott az egyedi szerződésekben meghatározott kötbérterhes vég- és részhatáridők vonatkozásában
késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére lesz köteles. A késedelmi kötbér napi mértéke az adott
megbízásra vonatkozó nettó megbízási díj 1%-a. A késedelmi kötbér max. mértéke az adott megbízásra
vonatkozó teljes nettó megbízási díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a keretszerződésekben, az egyedi szerződésekben és a
műszaki leírásban meghatározott feltételeknek a Megbízott hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, a
keretszerződésekben és az egyedi szerződésekben meghatározott feltételek szerint.
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a kijavítás idejére az adott megbízásra vonatkozó nettó megbízási díj
1%-a, max. mértéke az adott megbízásra vonatkozó teljes nettó megbízási díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben valamely egyedi szerződés a Megbízottnak felróható okból véglegesen meghiúsul és e
szerződésben foglalt feladatokat a Megbízott nem végzi el, úgy Megbízó e szerződéstől egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával elállhat, vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt, és ez esetben Megbízott köteles az adott
megbízásra vonatkozó teljes nettó megbízási díj 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni.
Ebben az esetben késedelmi és hibás teljesítési kötbér nem számolható fel.
Teljesítési biztosíték:
A nyertes ajánlattevőnek (Megbízottnak) az egyedi szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-
ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti mód egyikén és a Kbt. 126. § (4)
bekezdése alapján az egyedi szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A biztosítékok rendelkezésre bocsátásának módjáról Ajánlatkérő a dokumentációban rendelkezik.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a szerződésekben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott
számlát fogadja be. A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint állítja ki. A díj
megfizetése a nyertes ajánlattevő által elvégzett és a megbízó által leigazolt teljesítést követően kiállított számla
ellenében átutalással történik, a Kbt. 130. § (1),(5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(4) bekezdésében
részletesen meghatározottak szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetésének
pénzneme: magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket, részenként az ajánlati dokumentáció
mellékletét képező Szerződéstervezetek tartalmazzák.
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 megbízott, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását.



HL/S S46
06/03/2014
77219-2014-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9/20

06/03/2014 S46
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/20

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak és a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjainak
hatálya alá esik.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
— Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, az 56. § (2) bekezdésben, valamint az 57. §
(1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és
10-11. §. meghatározottak szerint kell igazolnia.
— Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt.
58. § (3) bekezdés).
— A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározottak szerint, az ajánlattevő választása szerint
saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy
az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott
ajánlattevői nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát
nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá.
— A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás
VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
Továbbá felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által 29.11.2013-én a Közbeszerzési
Értesítő 2013. évi 141. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, továbbá a 1.6.2012-
én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatókra.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cégváltozás-bejegyzési jogköröket gyakorló szervhez)
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
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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.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek
(közös ajánlattevőnek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával kell
igazolnia:
P1)
1. rész vonatkozásában:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatot
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy
útfelújítás lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátási munkák) – általános forgalmi
adó nélkül számított –árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
2. és 3. rész vonatkozásában:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatot az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (híd, áteresz, alagút,
aluljáró és támfal (együttesen: közúti építmények műtárgyai) építés és/vagy felújítás lebonyolítói közreműködési
és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátási munkák) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről,
attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
4. rész vonatkozásában:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatot
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás
közlekedési munkákat is tartalmazó útépítés és/vagy útfelújítás lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki
ellenőri feladatok ellátási munkák) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy
az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében – valamennyi rész vonatkozásában – alkalmazható a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelés érdekében.
P2)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző
három lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott
részei (eredménykimutatás) – amennyiben az a közhiteles elektronikus nyilvántartásban (http://e-
beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre – feltéve, hogy az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre
vonatkozóan,azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének ideje
alatti, közbeszerzés tárgyából (1. rész esetén: útépítés és/vagy útfelújítás lebonyolítói közreműködési és/
vagy műszaki ellenőri feladatok ellátási munkák; 2. és 3. rész esetén: híd, áteresz, alagút, aluljáró és támfal
(együttesen: közúti építmények műtárgyai) építés és/vagy felújítás lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki
ellenőri feladatok ellátási munkák; 4. rész esetén: kötöttpályás közlekedési munkákat is tartalmazó útépítés és/
vagy útfelújítás lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátási munkák) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.

http://e-beszamolo.kim.gov.hu/
http://e-beszamolo.kim.gov.hu/
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A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3)
bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
P1)
1. rész vonatkozásában:
a közbeszerzés tárgya szerinti útépítés és/vagy útfelújítás lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki ellenőri
feladatok ellátási munkáiból származó nettó árbevétele az előző 3 üzleti évben összesen nem érte el a 90 000
000 HUF-ot.
2. és 3. rész vonatkozásában:
a közbeszerzés tárgya szerinti, azaz híd, áteresz, alagút, aluljáró és támfal (együttesen: közúti építmények
műtárgyai) építés és/vagy felújítás lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátási
munkáiból származó nettó árbevétele az előző 3 üzleti évben összesen nem érte el a 2. rész vonatkozásában a
30 000 000 HUF-ot, a 3. rész vonatkozásában a 2 000 000 HUF-ot.
4. rész vonatkozásában:
a közbeszerzés tárgya szerinti kötöttpályás közlekedési munkákat is tartalmazó útépítés és/vagy útfelújítás
lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátási munkáiból származó nettó árbevétele az
előző 3 üzleti évben összesen nem érte el a 15 000 000 HUF-ot.
A 2. és 3. rész esetén a részek között az átfedés a megengedett, amennyiben az ajánlattevő (közös
ajánlattevők) teljesíti(k) a részenként alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való
megfelelést.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4)
bekezdés).
P2)
a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye az
előző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
megműködését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt
az 1. rész esetén:
a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki ellenőri
feladatok ellátási munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az
összesen a 90 000 000 HUF ellenértéket;
a 2. és 3. rész esetén:
a közbeszerzés tárgyából (híd, áteresz, alagút, aluljáró és támfal (együttesen: közúti építmények műtárgyai)
építés és/vagy felújítás lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátási munkák)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 2. rész esetén összesen a 30 000
000 HUF ellenértéket, a 3. rész esetén összesen a 2 000 000 HUF ellenértéket.
a 4. rész esetén:
a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás közlekedési munkákat is tartalmazó útépítés és/vagy útfelújítás
lebonyolítói közreműködési és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátási munkák) származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az összesen a 15 000 000 HUF ellenértéket;
A 2. és 3. rész esetén a részek között az átfedés a megengedett, amennyiben az ajánlattevő (közös
ajánlattevők) teljesíti(k) a részenként alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való
megfelelést. Egyebekben a részek között az átfedés nem megengedett.
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A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4)
bekezdés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok
benyújtásával kell igazolnia:
M1) a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján
ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap jelentősebb, átadás-
átvétellel lezárt, városi környezetben végzett, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. résznél: utak, 2. és 3.
részeknél: közúti építmények műtárgyai, 4. résznél: kötött pályával érintett útszakaszok kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásának) munkáit.
A referencia-igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az alkalmassági
feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, és legalább az alábbiakat tartalmazza:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás nettó összege,
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és
telefonszáma,
— az érintett beruházás összege,
— továbbá, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatevő köteles benyújtani a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti
referencianyilatkozatot vagy referenciaigazolást legalább a fenti – az alkalmasság megítéléséhez szükséges –
tartalommal egyszerű másolati példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a
310/2011. Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 16. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a
szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell
igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a
vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt
teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
— A 310/2011. Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze
tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása
mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
M2)
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A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/3011 Korm. rendelet 15. § (3) d) pontja alapján Ajánlattevőnek
ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségét, szakmai tapasztalatát, akiket a
teljesítésbe be kíván vonni.
Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatban benyújtható, a szakmai jogosultság –
amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nincs mód – a referenciát igazoló dokumentum egyszerű másolatba történő benyújtásával,
szakmai gyakorlatát pedig az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolhatja.
Továbbá csatolni szükséges a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
szerződés teljesítése alatt Ajánlattevő rendelkezésére áll.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
M1)
1. rész vonatkozásában:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap műszaki átadás-
átvétellel lezárt, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, városi környezetben végzett
útépítés és/vagy útfelújítás során szerzett, beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokból származó
olyan referenciákkal, amelyek az alábbi követelményeknek megfelelnek:
- a kivitelezési munkák összértéke együttesen elérte a nettó 2 000 000 000 HUF-ot,
- melyek közül legalább 1 db projekt kivitelezésének összértéke elérte vagy meghaladta a nettó 500 000 000
HUF-ot és
- legfeljebb 7 db projekt kivitelezésének összértéke együttesen elérte a nettó 1 500 000 000 HUF-ot,
- továbbá a felsorolt referenciák vonatkozásában legalább 1 db projekt esetében a beruházás-lebonyolítói és
műszaki ellenőri feladatok ellátásáért fizetett ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 5 000 000 HUF-ot.
2. rész esetén:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap műszaki átadás-
átvétellel lezárt, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, városi környezetben végzett híd,
áteresz, alagút, aluljáró és támfal (együttesen: közúti építmények műtárgyai) építése és/vagy felújítása során
szerzett, beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokból származó olyan referenciákkal, amelyek az
alábbi követelményeknek megfelelnek:
a kivitelezési munkák összértéke együttesen elérte a nettó 2 000 000 000 HUF-ot, melyek közül legalább 1
db projekt kivitelezésének összértéke meghaladta a nettó 1 000 000 000 HUF-ot és legfeljebb 5 db projekt
kivitelezésének összértéke együttesen érje el a nettó 1 000 000 000 HUF-ot, továbbá a felsorolt referenciák
vonatkozásában legalább 1 db projekt esetében a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátásáért fizetett ellenszolgáltatás összege eléri a nettó 10 000 000 HUF-ot.
3. rész esetében
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap műszaki átadás-
átvétellel lezárt, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, városi környezetben végzett híd,
áteresz, alagút, aluljáró és támfal (együttesen: közúti építmények műtárgyai) építése és/vagy felújítása során
szerzett, beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokból származó olyan referenciákkal, amelyek az
alábbi követelményeknek megfelelnek:
a kivitelezési munkák összértéke együttesen elérte a nettó 150 000 000 HUF-ot, melyek közül legalább 1
db projekt kivitelezésének összértéke meghaladta a nettó 50 000 000 HUF-ot és legfeljebb 5 db projekt
kivitelezésének összértéke együttesen elérte el a nettó 100 000 000 HUF-ot.
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4. rész esetén:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap műszaki
átadás-átvétellel lezárt, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, városi környezetben
végzett kötöttpályás, közlekedési munkákat is tartalmazó útépítés és/vagy útfelújítás során szerzett,
beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatokból származó olyan referenciákkal, amelyek az alábbi
követelményeknek megfelelnek:
— a kivitelezési munkák összértéke együttesen elérte a nettó 2 000 000 000 HUF-ot, amely legfeljebb 2 db
referenciával teljesíthető.
Ajánlatkérő elfogadja az olyan referenciát is, amely esetében a jótállási időszak még tart, valamint
elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, amennyiben az alkalmassági
minimumkövetelményként előírt szolgáltatást az ajánlattevő teljesítette.
Ugyanaz a referencia/referenciák valamennyi rész vonatkozásában igazolhatja/igazolhatják az M1) pontban
foglalt alkalmassági feltételt, amennyiben a referencia/referenciák teljesíti(k) az alkalmassági követelményként
előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.
Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben –- a Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján –
csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4)
bekezdés).
M2) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. rész vonatkozásában:
— legalább 7 fő műszaki ellenőr, akik felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves tárgy (útépítési és/vagy
útfelújítás) szerinti műszaki ellenőri és/vagy lebonyolítói szakmai gyakorlattal, valamint a szakmagyakorláshoz
érvényes jogosultsággal rendelkeznek (a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepelnek) az alábbi
szakirányokban:
— Közlekedési építmények szakterület /ME-KÉ (5 fő)
— Vízgazdálkodási építmények szakterület /ME-VZ (1 fő)
— Energiaellátási építmények szakterület villamos energetikai részszakterület /ME-EN-VI (1 fő)
Amennyiben egy szakember többféle jogosultsággal rendelkezik, több alkalmassági követelményt is igazolhat,
tehát a szakemberek között az átfedés az adott részen belül megengedett azzal, hogy egy szakember
egyidejűleg az 1. rész vonatkozásában legfeljebb három projektben vehet részt.
2. rész vonatkozásában:
— legalább 1 fő projektvezető (irányító mérnök), aki építőmérnöki végzettséggel, és a diploma megszerzése
óta legalább öt éves projektirányítási és nyolc éves közúti építmények műtárgyainak építésében és/vagy
felújításában szerzett építőmérnöki gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint „ME-KÉ/I”
érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű hatályos átsorolás előtti) regisztrációval rendelkezik,
— legalább 1 fő hídépítési műszaki ellenőr, aki építőmérnöki végzettséggel, a diploma megszerzése óta
legalább öt év tárgy (közúti építmények műtárgyainak építése és/vagy felújítása) szerinti műszaki ellenőri és/
vagy lebonyolítói szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint „ME-KÉ/I” érvényes
műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű hatályos átsorolás előtti) regisztrációval rendelkezik,
— legalább 1 fő műszaki ellenőr, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel, a diploma megszerzése óta legalább
három év műszaki ellenőri és/vagy lebonyolítói szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerint „ME-VZ” – Vízgazdálkodási építmények szakterületre – érvényes műszaki ellenőri (vagy azzal
egyenértékű hatályos átsorolás előtti) regisztrációval rendelkezik és
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— legalább 1 fő műszaki ellenőr, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel, a diploma megszerzése óta legalább
három év műszaki ellenőri és/vagy lebonyolítói szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerint „ME-EN-VI” – Energiaellátási építmények szakterület villamos energetikai részszakterületre – érvényes
műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű hatályos átsorolás előtti) regisztrációval rendelkezik.
Amennyiben egy szakember többféle jogosultsággal rendelkezik, több alkalmassági követelményt is igazolhat,
tehát a szakemberek között (az első és a második szakembert kivéve) az átfedés az adott részen belül
megengedett azzal, hogy egy szakember egyidejűleg a 2. rész vonatkozásában legfeljebb egy projektben vehet
részt.
3. rész vonatkozásában
— legalább 1 fő projektvezető (irányító mérnök), aki építőmérnöki végzettséggel, a diploma megszerzése óta
legalább öt éves vezetői és öt éves közúti építmények műtárgyainak építésében és/vagy felújításában szerzett
építőmérnöki gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint „ME-KÉ/I” érvényes műszaki ellenőri
(vagy azzal egyenértékű hatályos átsorolás előtti) regisztrációval rendelkezik,
— legalább 1 fő hídépítési műszaki ellenőr, aki építőmérnöki végzettséggel, a diploma megszerzése óta
legalább öt év tárgy (közúti építmények műtárgyainak építése és/vagy felújítása) szerinti műszaki ellenőri és/
vagy lebonyolítói szakmai gyakorlattal és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint „ME-KÉ/I” érvényes
műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű hatályos átsorolás előtti) regisztrációval rendelkezik.
Amennyiben egy szakember többféle jogosultsággal rendelkezik, több alkalmassági követelményt is igazolhat,
tehát a szakemberek között az átfedés az adott részen belül megengedett azzal, hogy egy szakember
egyidejűleg a 3. rész vonatkozásában legfeljebb három projektben vehet részt.
4. rész vonatkozásában:
— legalább 1 fő projektvezető minimum 5 év kötöttpályás közlekedési létesítmény építésénél szerzett
beruházás-lebonyolítói tapasztalattal építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy villamosmérnöki szakirányú
végzettséggel és műszaki ellenőri jogosultsággal (ME-KÉ-VV vagy ME-KÉ),
— legalább 1 fő műszaki ellenőr útépítési szakterületre minimum 3 év tárgy (kötött pályával érintett útszakaszok
kivitelezése) szerinti műszaki ellenőri és/vagy lebonyolítói területen szerzett gyakorlattal (ME-KÉ),
— legalább 1 fő műszaki ellenőr vasúti villamossági szakterületre, minimum 3 év vasútépítési műszaki
ellenőrzés területén szerzett gyakorlattal (ME-KÉ-VV),
— legalább 1 fő műszaki ellenőr hírközlési szakterületre (ME-HI-TÉ),
— legalább 1 fő műszaki ellenőr vízmérnöki szakterületre (ME-VZ).
Amennyiben egy szakember többféle jogosultsággal rendelkezik, több alkalmassági követelményt is igazolhat,
tehát a szakemberek között (az első szakembert kivéve) az átfedés az adott részen belül megengedett azzal,
hogy egy szakember egyidejűleg a 4. rész vonatkozásában legfeljebb egy projektben vehet részt.
Részfeladatonként külön-külön szakember megjelölése szükséges, ugyanazon szakember nem jelölhető több
részben, azaz a részek között az átfedés nem megengedett.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: — 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről;
— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen
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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: 21.4.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
21.4.2014 - 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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21.4.2014 - 10:00
Hely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Részvétel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint; eljárás a Kbt. 62. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1. Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét
biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
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2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az
irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételt – valamennyi rész vonatkozásában –
ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen meghatározott értéke az 1. rész esetén: 1,4 millió
forint; a 2. rész esetén 440 000,- forint; a 3. rész esetén 35 000,- forint; a 4. rész esetén 280 000,- forint. Az
ajánlati biztosítékokat az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő
lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően teljesíthető., Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie.
Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK 11794008-20539618 számú fizetési számlájára kell
az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét. (pl. 1. rész „ajánlati biztosíték – Építési
beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása 1.
rész”
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 bankgaranciáról szóló igazolással;
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
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.
4. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi rész
vonatkozásában – a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a megbízási díj 15%-át jogosult a
megbízási díj összegéből a kivitelező vállalkozó kivitelezésre vonatkozó szerződésben foglalt szerződésszerű
teljesítésének időpontjáig visszatartani. A visszatartott megbízási díjrész kifizetésének feltétele, hogy a
kivitelező vállalkozó a kivitelezésre vonatkozó szerződésben foglalt feladatát határidőben szerződésszerűen
teljesítse.
Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevők az ajánlati árat szíveskedjenek a fentiek figyelembevételével
megajánlani.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.2.3) pontjában (Meghosszabbításra
vonatkozó információk) feltüntetett 12 hónapos időtartammal mind a 4 rész vonatkozásában kötendő szerződés
meghosszabbítható.
7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás II.3. pontjában (A szerződés időtartama vagy
a befejezés határideje) feltüntetett 24 hónap mind a 4 rész vonatkozásában kötendő szerződés időtartamát
jelöli.
8. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati Dokumentációban foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, valamint adott esetben a
kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania 1 eredeti papír alapú példányban + 1 – a papír alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező
– elektronikus példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD), amely az ajánlatot (jelszó nélkül olvasható,
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de nem módosítható .pdf fájlformátumban) tartalmazza. Ajánlattevő az elektronikus adathordozón benyújtott
ajánlatának papír alapú (eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles
nyilatkozni. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy
az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
9. A dokumentációt az ajánlatkérő képviselője az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó
e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában – az igénybejelentés során megadott
elektronikus levelezési címre – e-mail útján megküldve biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott
módon. Igénybejelentés az kozbeszerzes@bkk.hu, illetve az anita.gottlinger@bkk.hu e-mail címen tehető az
ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve,
székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma,
valamint e-mail címe.
10. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozó elektronikus úton igényelje és átvegye. A dokumentáció másra át nem
ruházható.
11. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
— A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve
annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági
szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány,
vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által
hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
— Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
— Külföldi letelepedésű ajánlattevők esetében, az ajánlathoz szükséges csatolni az illetékes cégbíróság, illetve
annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz a felhívás
feladást, követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a külföldi ajánlattevő országának joga szerint
nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős
magyar fordításban.
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az
ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is
csatolandó).
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.
§ (3) bekezdése szerint).
— Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).

mailto:kozbeszerzes@bkk.hu
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— Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k)
neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint).
— A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen aláírt nyilatkozatot
kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott igazolásokat az
adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban – felelős magyar
fordításban – kell benyújtani.
12. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles
másolat benyújtását (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
13. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni
megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
— a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
— a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult –
ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.
14. Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie – a Kbt. 165. §
(2) bekezdésben foglalt eset kivételével.
15. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az
átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok
képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB
devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az adott év utolsó napján hatályos MNB
devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját
az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás
feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
16. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel
az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott
dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
17. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg. (P1; P2); M1, M2) alkalmassági feltételek)
18. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján jogosult kizárni
az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt,
aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. §
(5) bekezdése). Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy Európai Unióban letelepedett
gazdasági szereplőnek minősül-e, továbbá közösségi származású árut ajánl-e meg, illetve ezek hiányában
nemzeti elbánás alá esik-e.
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20. Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakra – előírja, hogy az ajánlattevő
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A
tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
21. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § rendelkezései
szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
3.3.2014
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