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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71200-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
2016/S 043-071200

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.
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzés
Címzett: dr. Németh Zsuzsanna
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu , zsuzsanna.nemeth@bkk.hu 
Fax:  +36 12351044
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

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:
Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteme.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés

mailto:kozbeszerzes@bkk.hu
mailto:zsuzsanna.nemeth@bkk.hu
www.bkk.hu/kozbeszerzes
www.bkk.hu
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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: Budapest.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71245000, 71320000, 71246000, 71335000, 71311230, 71322300, 71337000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

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

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Pályaszerkezet-technológiai szakvélemény készítése, tanulmányterv kiegészítő vizsgálatok készítése.
Engedélyezési és kiviteli terv elkészítése a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi útra vonatkozóan
(engedélyezési és kiviteli terv készítése, szükséges engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok és jóváhagyások
beszerzése). Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentum műszaki
köteteinek összeállítása.

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

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 574 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: amennyiben Vállalkozó a szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben
nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy Megrendelő
késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett
késedelmes nap után az adott részteljesítésre eső nettó vállalkozói díjnak a nyertes ajánlattevő által megajánlott
mértéke. A késedelmi kötbér maximuma az adott részteljesítésre eső nettó Vállalkozói díj 20 % -a. A késedelmi
kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül
– választása szerint a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal
felmondani és egyúttal meghiúsulási kötbért követelni.



HL/S S43
02/03/2016
71200-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3 / 15

02/03/2016 S43
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3 / 15

Hibás teljesítési kötbér: olyan mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért ajánlattevő
felelős, a hibás teljesítési kötbér napi mértéke – amennyiben ajánlatkérő nem kívánja szavatossági jogait
érvényesíteni – a hiba felfedezésétől a hiba kijavításáig terjedő időszakra naponta az adott részteljesítésre eső
nettó Vállalkozói díj 1 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma az adott részteljesítésre eső nettó Vállalkozói
díj 20 % -a. A hibás teljesítési kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult – mindennemű
kártalanítási kötelezettség nélkül – választása szerint a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni,
vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. Amennyiben megrendelő meghiúsulási
kötbért követel, abban az esetben késedelmi és hibás teljesítési kötbér nem számolható fel.
Jótállás: 48 hónap.
Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények
teljesítésére kikötött biztosíték – jótállási biztosíték): nettó vállalkozói díj 5 %-a.
A teljesítési biztosítékot – a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a szerződés hatálybalépésekor, a
jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre
bocsátania a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon. A teljesítési és a jótállási biztosíték
rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó további részletes feltételeket a közbeszerzési
dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Ptk.
6:130. § (1)–(2) bekezdés, illetve amennyiben ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe akkor a Kbt. 135. § (3) bekezdés szerint, átutalással történik.
Ajánlatkérő a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint a Kbt. 135. § (5) bekezdés szerint
biztosít lehetőséget részszámlák benyújtására.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerezési dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
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 vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

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: 1. Kizáró okok:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok fennállnak,
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— ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
— az ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá,
— a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában
az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az ajánlatban a kizáró okok hiányának
igazolására,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
2. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés alapján
Ajánlattevő nyújtsa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés alapján a szervezeti, kamarai
tagságról szóló igazolást egyszerű másolatban,
— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, amennyiben a 28. §-ban
és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-
ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja
ajánlatkérő az előírt igazolási mód helyett,
— az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek,
— a Kbt. 65. § (6), (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés
érdekében, figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére,
— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell
adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági
feltételt igazoló adatbázis elérhetőségét. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük
azt is, hogy az igazolás kiállítására mely szerv jogosult,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10) bekezdés alapján a megfelelést igazoló dokumentum elérési
helyét a gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie.
Az alkalmasság minimumkövetelményei: alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem
szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a
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letelepedés szerinti ország nyilvántartásában. Magyarországon a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara a Magyar Mérnöki Kamara.
Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van
folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. §].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia
az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében a kizáró okok hiányát
igazoló adatbázis elérhetőségét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés alapján az egységes
európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is, hogy az igazolások kiállítására
mely szerv jogosult.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyújtsa be az
ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény-kimutatást, egyszerű másolatban, ha a letelepedés
szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha a beszámoló adatai a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-
beszamolo.kim.gov.hu) megismerhetők, annak csatolása nem szükséges, erre vonatkozóan az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell az ajánlatban.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért
nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről (közút- és műtárgy tervezés)
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő)
nyújtsa be cégszerűen aláírt – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt –
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közút-
és műtárgy tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy
ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, amennyiben a 28. §-ban és
a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-
ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja
ajánlatkérő a P1) és P2) pontokban előírt igazolási módok helyett.
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.

http://e-beszamolo.kim.gov.hu
http://e-beszamolo.kim.gov.hu


HL/S S43
02/03/2016
71200-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 6 / 15

02/03/2016 S43
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6 / 15

A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 65. § (6), (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelés érdekében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia
az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági
feltételt igazoló adatbázis elérhetőségét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (10) bekezdés alapján a megfelelést igazoló dokumentum elérési
helyét a gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a mérleg
szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évből több mint 1 lezárt üzleti év
esetében negatív volt.
Ezen alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha közös ajánlattevők közül 1
megfelel.
Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését akkor alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működése megkezdésétől számított időszakban a
közbeszerzés tárgyából (közút- és műtárgy tervezés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó
150 000 000 HUF értéket.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján
megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya
szerinti (közút- és műtárgy tervezés) – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el összesen a
nettó 187 500 000 HUF értéket.
Ezen alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha közös ajánlattevők közül 1
megfelel.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint igazolva, ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerinti
részletezettséggel megjelölve az alábbiakat:
— a teljesítés idejét (megjelölve a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap bontásban),
— a szerződést kötő másik felet,
— a szolgáltatás tárgyát,
— a szolgáltatás mennyiségét,
— az ellenszolgáltatás összegét (megadva a teljesítés %-os mértékét),
— a teljesítés szerződésnek való megfelelőségét.
A becsatolt referenciaigazolásnak/ nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az alkalmassági
feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi
adatot, illetve műszaki tartalmat.
Az M1) pont esetében alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a
Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében, figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.
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M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be
azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell:
— saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésére
fognak állni a szerződés teljesítése során,
— saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyben megadják a szakmai gyakorlatuk idejét év/
hónap bontásban azon szakterület tekintetében, amelyre az ajánlattevő be kívánja vonni őket és amelyből az
előírt tapasztalat megléte kétséget kizáróan megállapítható,
— a végzettséget/képzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatát.
Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében, figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia
az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági
feltételeket igazoló adatbázis elérhetőségét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés alapján az
egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is, hogy az igazolások
kiállítására mely szerv jogosult.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel
a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 72 hónapban szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbi referenciamunkákra
vonatkozóan:
M1/1. összesen legalább 3 km hosszú belterületi útszakasz építésére és/vagy felújítására vonatkozó
engedélyezési és kiviteli terv készítésére vonatkozó referencia. Ajánlattevő az alkalmassági feltételt legfeljebb
3 db referencia bemutatásával teljesítheti. A benyújtott referenciák mindegyikének tartalmaznia kell legalább az
alábbi szakágakat: útépítés, forgalomtechnika, környezetrendezés,
M1/2. legalább nettó 15 000 000 HUF értékű, közúti és/vagy vasúti híd engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek
elkészítésére vonatkozó referencia
M1/3. legalább nettó 10 000 000 HUF értékű, közműtervezésre vonatkozó referencia.
Ajánlatkérő a referenciák közötti átfedést az alábbiak szerint biztosítja:
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— ugyanazon referenciaigazolás több alkalmassági követelmény igazolására is megjelölhető, amennyiben
abból az egyes az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelés külön-külön
megállapítható,
— amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, Ajánlatkérő csak
és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe
az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve az alábbi esetet:
–— ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat
nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a
referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett
szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös Ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
M2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a szolgáltatás elvégzéséhez nem
rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel,
képzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberrel:
M2/1. legalább 2 fő, felsőfokú építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki végzettségű szakember, akik legalább 5
éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek belterületi közút és csomópont útépítési és forgalomtechnikai terveinek
elkészítése terén,
M2/2. legalább 2 fő, felsőfokú építőmérnöki végzettségű szakember, akik hídszerkezet tervezésére kiterjesztett
tartószerkezeti tervezői gyakorlattal rendelkeznek, akik közül legalább 1 fő szakember hídszerkezet tervezésére
kiterjesztett tartószerkezeti tervezői területen szerzett szakmai gyakorlata el kell, hogy érje a legalább 5 évet.
Ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést az alábbiak szerint biztosítja:
— a szakemberek között az átfedés megengedett, azaz 1 szakember – amennyiben az ott felsorolt feltételeknek
megfelel – a fentiek közül több alkalmassági követelmény igazolására is besorolható, azonban legalább 3 fő
szakember bemutatása kötelező az ajánlatban.

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.

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

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

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk
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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: 6.4.2016 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.4.2016 - 11:00

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: 6.4.2016 - 11:00
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: A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján meghatározott
személyek lehetnek jelen a nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál. A bontáson Ajánlatkérő
képviselője ismerteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

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) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
2) Értékelési szempontok: az alábbiakban megadott szempontok:
— minőségi kritérium – név: késedelmi kötbér napi mértéke [2 tizedesjegyű számokban megadva, minimum
0,25 % és maximum 1 %. A késedelmi kötbér kötelező (minimális) mértéke a szerződésben meghatározott
vetítési alap 0,25%-a/késedelmes nap. Ajánlatkérő az 1 %/késedelmes nap és ezen felüli megajánlást egyaránt
a maximum pontszámmal értékeli.] – Súlyszám: 30,
— szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempont: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint az alábbiakban meghatározott vagy ezzel egyenértékű kamarai jogosultságok száma (minimális mértéke
1 jogosultság, maximális mérték 4 jogosultság): Településtervezési közlekedési szakterület TKö/Geotechnikai
tervezés GT/Települési vízi közmű tervezése VZ-TEL/Villamosenergetikai építmények tervezése EN-VI –
Súlyszám: 20,
— ár: egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) – Súlyszám: 50.
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra.

http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
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3) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét
biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ (6) bekezdése alapján e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárás eredményéről az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezés megküldésével tájékoztatja az eljárásban részt vett valamennyi ajánlattevőt. A
szerződéskötés a Kbt. 131. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik.
5) Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott felolvasólap tartalma szerint kell ajánlatot tennie.
6) Az ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
— a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, ami a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat
tartalmazza,
— a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban,
— a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentumban arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-,
kis vagy középvállalkozásnak minősül-e, illetve nem tartozik a törvény hatálya alá,
— az egységes európai közbeszerzési dokumentumot valamennyi ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában,
— a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állásáról,
— közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodást, melyben meg kell jelölniük a közös ajánlattevő
vezetőjét, valamint a közös ajánlattevő nevében nyilatkozattételre, illetőleg kapcsolattartásra jogosult személyt,
továbbá a számlázásra jogosult szervezete(ke)t,
— adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
— a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, adott
esetben nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó,
— felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot,
— ajánlati biztosítékról szóló igazolást,
— nyilatkozatot a szerződéstervezetről,
— nyilatkozatot a biztosítékokról,
— adott esetben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban,
— adott esetben az üzleti titokról szóló nyilatkozatot, mely tartalmazza a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti
indokolást,
— adott esetben a felelős fordításról szóló nyilatkozatot,
— szakmai ajánlatot, amiben meg kell nevezni azt a legfeljebb 4 fő, szerződés teljesítésébe bevont szakembert
a kamarai névjegyzék szám megadásával, akik együttesen igazolják az előírt jogosultságok meglétét
— Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet kapacitására történő támaszkodásról szóló nyilatkozatot,
— ártáblázatot.
7) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, 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, de nem
módosítható .pdf fájlformátumban) tartalmazza. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón
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beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre,
ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
8) A közbeszerzési dokumentumok a jelen felhívás VI.3) pontjának 1. alpontjában megadott URL címen
korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül elérhetőek. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki a jelen
felhívás VI.3) pontjának 1. alpontjában megadott URL címen található adatlapot teljes körűen kitölti és cégszerű
aláírásával ellátva megküldi az Ajánlatkérő által a jelen felhívás 1.1) pontjában megadott kapcsolattartási pontok
valamelyikére és azt Ajánlatkérő visszaigazolja.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton – a fentiek szerint – el kell
érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumot – a fentiek
szerint – átvevőnek kerül megküldésre.
9) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen
meghatározott értéke nettó 1 500 000 HUF.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő
lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő
egyszer rendelkezésre bocsátani.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett
12001008-01453621-00400008 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a
befizetés jogcímét. (ajánlati biztosíték – „Ferihegy tervezés“).
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) egyszerű
másolati példányával,
— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciaszerződéssel való teljesítés esetén a garancia
szerződés eredeti példányával,
— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt kezességről készült szerződés, illetve a szerződés alapján
kiállított kezességvállalási nyilatkozat eredeti példányával,
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
A garanciáról szóló igazolást, kötelezvényt vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az
ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban /csomagolásban csatolni.
10) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban csatolja a nevében
kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás
mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát.
11) Amennyiben ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére
(cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére
vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz
csatolni kell a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást.
12) A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok esetében
az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását: garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, a
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
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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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Amennyiben
a jelen felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem közösen teszik meg, vagy kizárólag az
egyes ajánlattevők vonatkozásában megteendő nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes
ajánlattevőnek külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
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 ajánlati 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 érintett év, a beszámoló tekintetében pedig az adott üzleti
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 ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték
képezi.
16) Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások
esetén az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján, erről
ajánlattevőnek nyilatkozni kell az ajánlatban. 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 fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Az Ajánlatkérő kizárólag a
fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat,
igazolásokat is.
17) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (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) Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevő
az ajánlati felhívás III.2.3. M2/1. és M2/2. pontokban meghatározott szakemberek vonatkozásában az
ajánlatban nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatban ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására
megjelölt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint rendelkezni fog az alábbiakban meghatározott vagy ezzel egyenértékű kamarai jogosultsággal:
— M2/1. pontban megjelölt szakemberek: KÉ-K (Közúti építmények tervezése)- tervező vagy KÉ-KK (közúti
építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület)- tervező,
— M2/2. pontban megjelölt szakemberek: HT- (Hídszerkezeti tervezés)- tervező.
Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) 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 szerződéskötés időpontjáig szerepelniük a
fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.
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Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt
kötelezettségének és az általa 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. 131. § (4) bekezdése alapján.
19)Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjától kezdődően a
teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított négy (4) évig 50 000 000 HUF/év, valamint 5 000 000
HUF/kár összeghatárig kárfedezetet nyújtó szakmai – tervezői tevékenységre vonatkozó, vagy arra kiterjesztett
– szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy
az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződéskötés
időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
hiteles másolati példányát az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor. A felelősségbiztosításnak
a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő négy (4) évig kell folyamatosan,
megszakítás nélkül fennállnia. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a
szerződést.
20) Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a
gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:419. § szerinti kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
21) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
22) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát -az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján- az ajánlatok értékelését követően végzi el.
23) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján „legjobb ár-
érték arány elve” bírálati szempont szerint bírálja el az alábbi részszempontok szerint:
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 1 (egy), a maximális
pontszám 10 (tíz). Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
Ajánlatkérő az 1. rész-szempont (nettó ajánlati ár) – esetében a fordított arányosítás módszerével végzi az
értékelést.
Ajánlatkérő a 2. rész-szempont esetében (Késedelmi kötbér napi mértéke) az egyenes arányosítás
módszerével végzi az értékelést.
Ajánlatkérő a 3. rész-szempont esetében (Szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempont) az egyenes
arányosítás módszerével végzi az értékelést.
Ajánlatkérő a részszempontokhoz tartozó ajánlati elemeket a fent meghatározott ponthatárok között értékeli,
majd az értékelés eredményeként kapott pontszámot súlyozza a megadott rész-szemponthoz tartozó
súlyszámmal, majd azokat ajánlatonként összesíti.
24) Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 44. § (1) bekezdés rendelkezései
irányadók. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon kell elhelyezni és a gazdasági szereplő az
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet.
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25) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján
alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes
ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet
igénybe saját teljesítésének 50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt (Kbt. 138. § (5) bekezdés).
26) Nyertes ajánlattevő (közös ajánlattevők) legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
27) Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára figyelemmel tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy
a szerződés 4. számú mellékletét képező, az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberekről szóló
nyilatkozatban, valamint a szerződés 5. sz. mellékletét képező, a teljesítésben részt vevő alvállalkozókról szóló
nyilatkozatban a szerződés teljesítése során bekövetkező változás olyan módosulásnak minősül, amely nem
vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
28) Ajánlatkérő a szerződéstervezetben a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti feltételeket határozott meg.
29) Ajánlatkérő felhívja a külföldi adóilletőségű gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 136. § (2) bekezdés
szerinti kötelezettségre.
30) Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont alapján tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen
közbeszerzési eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja az alábbi indokokra tekintettel:
A közbeszerzés tárgyaként szereplő Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztése során
Budapest egyik legfontosabb közlekedési főhálózati elemén koncepcionálisan kizárólag egyben kezelendő
beavatkozásokat szükséges megtervezni az útszakasz összefüggő jelentős hosszúságú szakaszán. A
fejlesztési cél megvalósítása érdekében a rész ajánlattételi lehetőség ezért nem biztosított.
31) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
32) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 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. 148. § 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
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
26.2.2016


