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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408647-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Vasútmérnöki szolgáltatások
2011/S 250-408647
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
Városház u. 9-11.
Kapcsolattartási pont(ok): Ignácz Gergely főosztályvezető
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 1307741084
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 13271673
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános 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:
BKK Zrt.
Városház u. 9-11. II. em. 273. iroda
Kapcsolattartási pont(ok): BKK Zrt.
Címzett: Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741084
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 13271673
Internetcím: www.bkk.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
BKK Zrt.
Városház u. 9-11. II. em. 273. iroda
Kapcsolattartási pont(ok): BKK Zrt.
Címzett: Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741084
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 13271673
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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:
Az 1-es és 3-as villamos vonalak korszerűsítéséhez és meghosszabbításához szükséges előkészítő és
lebonyolító mérnöki munkák tárgyú megbízási szerződés.

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: 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
„Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat
fejlesztésének részeként” témakörű építési beruházás előkészítő és lebonyolító mérnöki munkái.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71311230, 71631000, 71541000

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: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
„Az 1-es és 3-as villamos vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása” témakörű építési beruházás előkészítő
és lebonyolító mérnöki munkái, amelyek magukban foglalják a következő tevékenységeket: kivitelezési
tenderdokumentációk műszaki tartalmának véleményezése, tervellenőrzés, független mérnöki tevékenység,
műszaki ellenőri tevékenység, projekt minőségbiztosítás (tervezés, engedélyeztetés, építési kivitelezés), projekt
kontrolling, projektütemezés (organizáció).
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Az építési beruházás, így az előkészítő és lebonyolító mérnöki munkái magukban foglalják a következő
szakágakat (tájékoztatásképpen):
— vasúti pályaépítés,
— perontetők, utasvárók,
— építészet,
— peronberendezések,
— BKV földkábelhálózat építés,
— áramellátás - áramvisszavezetés,
— felsővezeték építés,
— kocsivezető állítású váltó és váltófűtés,
— jelzőberendezések,
— BKV üzemi távbeszélőhálózat,
— útépítés,
— forgalomtechnika,
— közúti jelző,
— vízelvezetés,
— talajmechanika,
— műtárgyak,
— zöldfelület rendezés,
— hídi felépítmény,
— vízellátás,
— csatornázás,
— gázvezetékek,
— távhőellátás,
— távközlési hálózatok,
— elektromos hálózatok,
— ideiglenes forgalomtechnika,
— organizáció.
A kivitelezési munkák becsült nettó összértéke 34 000 000 000 HUF. Ajánlatkérő az alábbiakban megadja a
kivitelezésre vonatkozó becsült mennyiségi adatokat. Az elvégzendő mérnöki munka a kivitelezésre vonatkozó
mennyiségekhez igazodik.
1-es villamos I. és II. szakasz (Bécsi út - Lágymányosi híd):
— hossza: 13 425 pályaméter,
— megállóhelyek száma: 24 db,
— Peron berendezések: 24 megállóhelyen,
— Részleges peron lefedés: 19 db,
— Teljes peron lefedés: 5 db,
— Egyedi peronfedés: 2 db,
— Lépcső lefedés: 6 db,
— Lift: 7 db,
— Útépítéssel érintett felület: 19 270 m²,
— Vágányépítés: 16 750 m,
— Felsővezeték építés: 16 700 m,
— Végállomási jelzőberendezés: 1 db felújítás (Bécsi út), 1 db bontás (Lágymányosi híd),
— Vontatási földkábel (1 000 mm² Al): 31 970 m,
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— Vontatási földkábel (800 mm² Cu): 7 400 m,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábelszekrény: 19 db,
— 0,6 kV-os vontatási kábelszekrény: 57 db,
— Áram visszavezetés: 77 db,
— Áramátalakító állomás: 7 db.
1-es villamos III. és IV: szakasz (Lágymányosi híd - Budafoki út):
— Szakasz hossza: 3 200 pályaméter,
— Megállóhelyek száma: 6 db,
— Peron berendezések: 6 megállóhelyen,
— Részleges peron lefedés: 6 db,
— Lift: 2 db,
— Útépítéssel érintett felület: 16 000 m²,
— Vágányépítés: 6 550 m,
— Felsővezeték építés: 7 200 m,
— Végállomási jelzőberendezés: 1 db létesítés (Fehérvári út),
— Vontatási földkábel (1 000 mm² Al): 35 775 m,
— Vontatási földkábel (800 mm² Cu): 3 765 m,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábelszekrény: 8 db,
— 0,6 kV-os vontatási kábelszekrény: 23 db,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábel: 3600 m,
— Áram visszavezetés: 15 db,
— Áramátalakító állomás: 2 db.
3-es villamos:
— Szakasz hossza: 13 500 pályaméter,
— Megállóhelyek száma: 33 db,
— K-4/3 típ. INTERMÉDIA utasváró: 62 db,
— K4/4 típ. INTERMÉDIA utasváró: 24 db,
— Teljes peron lefedés: 1 db,
— Útépítéssel érintett felület: 29 350 m²,
— Vágányépítés: 9 250 m,
— Felsővezeték építés: 8 000 m,
— Végállomási jelzőberendezés: 1 db építés (Mexikói út),
— Vontatási földkábel (1 000 mm² Al): 49100 m,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábelszekrény: 37 db,
— 0,6 kV-os vontatási kábelszekrény: 54 db,
— Áram visszavezetés: 330 db,
— Áramátalakító állomás: 7 db.
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése az ajánlati dokumentációban szerepel.
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Befejezés 31.1.2015

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes és hibás teljesítés esetén napi 300.000,- Ft összegben, legfeljebb a nettó ajánlati ár 5
%-nak megfelelő mértékű kötbért érvényesíthet.
A nyertes ajánlattevő a szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosíték benyújtására köteles.
A teljesítési biztosítékot a szerződéskötés tervezett napjáig, a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdése a) pontjának
megfelelően, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A
biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A teljesítési biztosítéknak az utolsó kivitelezési munkára vonatkozó jótállási határidő lejártáig kell rendelkezésre
állnia.
Amennyiben a szerződéskötés tervezett időpontjáig a teljesítési biztosíték nem, vagy nem megfelelően kerül
benyújtásra, úgy ajánlatkérő ezt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti és a Kbt. 91. § (2) bekezdés
szerint jár el.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az Ajánlatkérő
a Kbt. 305. § (3) és (5) bekezdése szerint szállítói finanszírozással teljesít, figyelembe véve a 281/2006.
(XII.23.) Korm. rendeletet. A fizetési határidő az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt. 305.
§ (3) bekezdésének c)-d) pontja szerinti számla esetén az i) pont szerint 45 nap. Ajánlatkérő a Kbt. 305. §
(3) bekezdésének g) pontja szerinti kifizetés esetében a 305. § (4) bekezdése alapján az ellenszolgáltatás
halasztott teljesítésében kíván megállapodni. Az ellenszolgáltatás kifizetési határideje bírálat tárgyát képezi.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő részletekben történő teljesítésben kíván megállapodni az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint. A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 305. § (1) bekezdése
szerint állítja ki.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

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: — Kizáró okok:
—— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlatot tevő), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
kizáró okok fennállnak,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlatot tevő), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 61.§ (1)
bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak,
—— Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlatot tevő), aki, illetőleg
akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a
számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése
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szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61.§ (1) a)-d) pontjának
hatálya alá.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz
csatolnia kell:
P1. a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének a felhívás megjelenésének a napja előtt
utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának másolatát.
P2. a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzés tárgya szerinti, előző 3 teljes naptári évre
vonatkozó, nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Közbeszerzési tárgya szerinti árbevételként ajánlatkérő a nyomvonalas közlekedés építési beruházáshoz
kapcsolódó előkészítő és lebonyolító mérnöki munkákat fogadja el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha adózás előtti eredménye az
utolsó 3 lezárt üzleti évek során több mint egy lezárt üzleti év esetében negatív volt.
P2. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha előző 3 teljes naptári évben a közbeszerzés tárgyában elért általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 300 000 000 HUF értéket.
A P.1 pont esetében az ajánlattevő, közös ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó önállóan köteles megfelelni, a
P.2. esetében együttesen.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának:
M1. A Kbt. 67. § (3) a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlattételi határidő időpontjától visszaszámított 3 évig
terjedő időszak legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti mérnöki munkáit a Kbt. 67. § (3) bekezdés a)
pontja szerinti részletezettséggel, a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint igazolva.
A becsatolt referencia igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az alkalmassági
feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján ismertetnie kell azon szakemberek felsőfokú végzettségét
és képzettségét - ahol az előírásra került a teljesített gyakorlati idő meghatározásával, a magyar nyelv
szakmai ismeretéről szóló nyilatkozatuk, és a felsőfokú végzettségüket igazoló dokumentumok másolatának
csatolásával -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Mellékelni kell a 104/2006. (IV.28.) Korm. rend vagy a 244/2006 (XII. 5) Korm. rend. szerinti kamarai igazolást,
amennyiben a Kbt. 20.§ (7) bekezdése szerint az Ajánlatkérő ezek ellenőrzésére nem jogosult, továbbá
minden bemutatott szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő
rendelkezésére áll.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek:
M1.
a) az ajánlattételi határidő időpontjától visszaszámított 3 év során összesen:
— nyomvonalas közlekedési létesítmény építésének műszaki ellenőri és/vagy független mérnöki munkáiból
származó olyan referenciával,
— amely esetben a kivitelezési munkák összértéke, együttesen elérte a nettó 10 000 000 000 HUF-ot,
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— és amely során a referenciamunka összértéke elérte a nettó 150 000 000 HUF-ot.
b) az ajánlattételi határidő időpontjától visszaszámított 3 év során:
— az Európai Unió által társfinanszírozott,
— építési beruházás műszaki ellenőri és/vagy független mérnöki munkáiból származó olyan referenciával,
amely,
— amely esetben a kivitelezési munkák összértéke, együttesen elérte a nettó 5 000 000 000 HUF-ot,
— és amely során a referenciamunka összértéke elérte a nettó 50 000 000 HUF-ot.
Az M.1. a) és b) pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés több, az előírt tárgy szerinti
referenciával együttesen is igazolható. Ugyanazon referencia bemutatásra kerülhet az M.1 a) és b) pont
esetében is, feltéve, hogy mindkét pont előírásainak megfelel. Ajánlatkérő nem szabja meg a bemutatásra
kerülő referenciamunkák legalsó vagy legfelső értékét. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a
fentiekben hivatkozott kivitelezési munkák értéke nem azonos az előírt referencia értékével.
M2. legalább az alábbi, államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező, magyar nyelv szakmai szintű
ismeretével rendelkező szakemberekkel.
2.1 2 fő projektvezető: min. 5 év kötöttpályás közlekedési létesítmény építésénél szerzett projektvezetői
tapasztalat, építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy villamosmérnöki szakirányú végzettség, műszaki
ellenőri jogosultság (ME-KÉ/I. vagy ME-VV/I.).
2.2 2 fő műszaki ellenőr vasúti pályaépítés szakterületre: min. 3 év vasútépítési műszaki ellenőrzés területén
szerzett gyakorlat (ME-KÉ/I).
2.3 2 fő műszaki ellenőr vasúti erősáramú szakterületre: min. 3 év vasúti erősáramú műszaki ellenőrzés
területén szerzett gyakorlat (ME-VV/I).
2.4 1 fő műszaki ellenőr vasúti gyengeáramú (biztosító berendezési) szakterületre (ME-VV/I).
2.5 1 fő műszaki ellenőr távközlési építmények szakterületre (ME-TV).
2.6 1 fő műszaki ellenőr mélyépítési szakterületre (ME-ÉM-I).
2.7 1 fő műszaki ellenőr útépítési szakterületre (ME-KÉ).
2.8 1 fő műszaki ellenőr vízellátási és csatornázási létesítmények szakterületre (ME-VZ).
2.9 1 fő tervellenőr vasúti erősáramú szakterületre (EN-T Tell vagy V-T Tell).
2.10 1 fő tervellenőr vasúti pályaépítés szakterületre (KÉ-T Tell vagy KÖ-T Tell).
2.11 1 fő tervellenőr tartószerkezeti szakterületre (T-T Tell vagy Th-T Tell).
2.12 1 fő tervellenőr vízimérnöki szakterületre (VZ-T Tell).
2.13 1 fő pénzügyi szakértő: min. 3 év közlekedési létesítmény építésénél szerzett kontrolling gyakorlat,
felsőfokú közgazdasági/ közgazdász végzettség.
2.14 1 fő ütemező mérnök: min, 3 év közlekedési létesítmény építésénél/tervezésénél szerzett műszaki és
forgalmi organizációs gyakorlat, felsőfokú műszaki végzettség.
Egy szakember - amennyiben több alkalmassági minimum követelménynek is megfelel - a fentiek közül több
kategóriába is besorolható. Legalább 10 fő bemutatása kötelező és tekintettel kell lenni a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 11. §-ában felsorolt összeférhetetlenségi szabályokra.
A rövidítések alatt ajánlatkérő a 104/2006. (IV.28.) Korm. rend 1. sz. melléklete és a 244/2006 (XII. 5) Korm.
rend. 2. sz. melléklete szerinti rövidítéseket érti.
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: 104/2006 (IV.28.) Korm rendelet.
244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet.
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191/2009. (IX. 15.) 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
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár. Súlyszám 90
2. Halasztott fizetési határidő mértéke a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontja szerinti számla esetében. Súlyszám
10

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: 20.2.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 60 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció, bruttó 60 000 HUF-os ellenértékét BKK Zrt. 11794008-20538442
számú fizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni.
A dokumentáció átvételére a befizetés tényének igazolását követően kerülhet sor. A dokumentáció
megküldésére a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó.
Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét (ajánlati dokumentáció V1-3 mérnöki munkák) ajánlott feltüntetni.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
20.2.2012 - 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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.2.2012 - 10:00
Hely:
MAGYARORSZÁG, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. II. em. 275. sz. tárgyaló.
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 80. § (2) bekezdése 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: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének
I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című,
KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 számú projekt.

VI.3)

További információk
1. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő /10 % feletti alvállalkozó/
erőforrást nyújtó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási
címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban
szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták
alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási
címpéldányának másolati példányát.
1.2 Ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatát arra, hogy változás bejegyzési
eljárás folyamatban van-e vele szemben.
1.3 A Kbt. 70. § (8) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 80. § (3) bekezdése szerinti
adatokat.
1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a) - d) szerinti adatokról (nemleges válasz is
megjelölendő), továbbá a Kbt. 63. § (3) bekezdéséről.
1.5 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
1.6 Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződés-tervezet elfogadásáról.
1.7. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén ezen szervezetnek az ajánlathoz
csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy
hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást. Magyarországi
bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet
adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot egyszerű másolatban.
2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:
2.1 A közös ajánlattevők konzorciális megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció részeként
kiadott minta szerinti adatokat.
2.2 A közös ajánlattevői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (6)-(7) bekezdésére.
3. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetében csatolni kell:
3.1 A Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (4) bekezdése alapján az erőforrást nyújtó
szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére.
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4. Az ajánlatokat 1 db eredeti és 5 db másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményeire
a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdése irányadó. Az egyes példányok közötti eltérés esetén, az ajánlatkérő az „eredeti”
megjelölésű ajánlatot tekinti irányadónak. Az ajánlatkérő kéri, hogy lehetőség szerint szíveskedjenek az
ajánlattevők beadni az ajánlatukat CD, vagy DVD lemezen, pdf, vagy word formátumban, amely nem minősül
elektronikus ajánlattételnek, így a Kbt. 70/A. § (2) bekezdése sem vonatkozik rá.
5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 73. § rendelkezései irányadók.
6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű irattal együtt annak egyszerű magyar nyelvű fordítása
is benyújtandó. A kizáró okok, valamint az alkalmassági követelményekre vonatkozó iratokat hitelesített
fordításban kell beadni.
7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 83. §-a irányadó.
8. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
9. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az első részszempont esetében az értékelési pontszám fordított arányosítással kerül kiszámításra. Az ajánlatok
első részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10
pont.
A legkedvezőbb ajánlat a legmagasabb pontot (10) kapja, a többi ajánlatra adható pontszám ehhez képest
arányosítással kerül meghatározásra.
Az alkalmazni kívánt képlet, amikor az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított
arányosság áll fenn:
Pontszám = Legkedvezőbb tartalmi elem/Aktuális tartalmi elem*(10-0)+0.
A második részszempont esetében az értékelési pontszám egyenes arányosítással kerül kiszámításra. Az
ajánlatok második részszempont szerint tartalmai elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa 0 és 10.
A legkedvezőbb ajánlat a legmagasabb pontot (10) kapja, a többi ajánlatra adható pontszám ehhez képest
arányosítással kerül meghatározásra.
Az alkalmazni kívánt képlet az alábbi:
Pontszám= Aktuális tartalmi elem/ Legkedvezőbb tartalmi elem*(10-0)+0.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (8) bekezdése szerinti minimális elvárásként 15 napos fizetési határidőt ír elő. Az ettől
kedvezőtlenebb fizetési határidő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő Kbt. 57. § (7) bekezdése szerinti legkedvezőbb szintként 60 napos fizetési határidőt ír elő. Az ettől
kedvezőbb megajánlásokra is ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
10. A Kbt. 69. § (4) bekezdésének alkalmazása esetében, amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 4. § 2. pontjának
b) - d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) alvállalkozónak minősít, úgy a közbeszerzési eljárás során, az ily
módon megjelölt személynek (szervezetnek) az alvállalkozókra vonatkozó minden szabályt alkalmazni kell.
11. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy
amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli, az ellentmondást, úgy
a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint jár el.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 4 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték előírását írja elő. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK
11794008-20539618 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés
jogcímét („ajánlati biztosíték V1_3 mérnöki munkák”).
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14. A dokumentáció a IV.3.3. pontban részletezettek szerint vehető át. A dokumentáció átvétele az eljárásban
való részvétel feltétele. Szükség esetén, a dokumentáció megvásárlása előtt az ajánlattevő előzetesen
betekinthet a dokumentációba.
Az ajánlattevők a dokumentációt az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 9:00-12:00 óra, valamint
az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00-10:00 óra) vehetik át. A dokumentáció az ügyintézővel (A/ II.
melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető. A dokumentáció
megküldésére, a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó.
15. Az eredményhirdetés időpontja:
Dátum: 2012/03/19. (14:00).
16. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012.04.05.
17. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 9:00
és 12:00 óra között, az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban is,a
BKK Zrt. (MAGYARORSZÁG, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) II. em. 273. irodájában. A postán benyújtott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi
határidőig az A. mellékletben megjelölt címre (irodahelyiségbe) megérkeznek. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
18. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés EU-s forrásból kerül finanszírozásra, felhívja a
figyelmet az alábbi jogszabályokra: 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet; módosított 16/2006. (XII.28.) MeHVM
- PM együttes rendelet; a kifizetések teljesítése tekintetében: 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 23. 33. 34. alcímei (közbeszerzés, kifogáskezelés, szabálytalanság kezelés).
19. A felhívás II.3. pontjában meghatározott teljesítési határidő tervezett határidő, mely az 1-es és 3-as
villamosvonalak korszerűsítése és meghosszabbítása tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák
tervezett teljesítési véghatárideje, így a nyertes ajánlattevő feladatainak teljesítési határideje a projekt végétől
függően változhat.
20. A Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevők kötelesek tájékozódni, a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak.
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződésben rögzítettek szerint kiköti, hogy a teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A nyertes ajánlattevő köteles továbbá biztosítani,
hogy a szerződés alapján a ajánlatkérő jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet
a Kedvezményezett (ajánlatkérő) bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a
szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát átruházza a Támogatóra vagy az általa megjelölt
személyre.
22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 13367776
Fax: +36 13367778
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VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § alapján.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 13367776
Fax: +36 13367778

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
27.12.2011
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