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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128832-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások
2012/S 78-128832
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 Beszerzési és Közbeszerzési Főosztályvezető
Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741080
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 utca 9-11. I. 197.
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Címzett: dr. Vuksitz Veronika
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741081
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 utca 9-11. I. 197.
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Címzett: dr. Vuksitz Veronika
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741081
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
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Fax: +36 13271673
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:
Tervezési 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

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek
megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése, tervezői
művezetés, projektdokumentációk elkészítése, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó
városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71320000, 71240000, 71247000

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:
Ajánlatkérő az alábbiakban megadja a kivitelezésre vonatkozó becsült mennyiségi adatokat. A jelen
közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés alapján elvégzendő tervezői munka a kivitelezésre vonatkozó
mennyiségekhez igazodik.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pontban megadott mennyiségi adatok Ajánlatkérő által
becsült, tervezett mennyiségi adatok.
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Abban az esetben, ha az alább megadott becsült mennyiségi adatokban hatósági észrevétel alapján, vagy
egyéb, előre nem látható okok miatt változás áll be, nyertes ajánlattevő köteles a hatósági észrevételeknek
megfelelő teljesítésre, a szerződésben rögzített tervezői díjért.
A tervezés során az egyes feladatokra külön-külön tervdokumentáció elkészítése, valamint külön-külön
engedélyezési eljárások lefolytatása szükséges. A tervezés során négy feladat van az alábbiak szerint:
I. Tervezés, engedélyeztetés:
1. feladat: Széll Kálmán tér rekonstrukciója:
A tér új arculatának kialakítása (zöldfelületek, épületek, utcabútorok), a közösségi-, kerékpáros- és gyalogos
közlekedés erősítése, akadálymentesítés és az esélyegyenlőség biztosítása a téren,a tervek alátámasztása
mikroszimulációs eljárással.
— Útépítés, forgalomtechnika: 980 m + 2 csomópont,
— Járda felújítás, kerékpárút: 1 170 m + 2 csomópont,
— Közúti jelzőberendezések: 4 csomópont,
— Műtárgy: 1 db,
— Térépítészet, díszburkolat: 12 000 m2,
— Zöldfelület rendezés: 3 060 m2,
— Metró kijárati épület átalakítás: 1 létesítmény,
— Új perontető építmény: 1 létesítmény,
— Közkerékpár kölcsönző épület (Bubi) 1 létesítmény,
— Lift, fix- és mozgólépcső 2 db mozgólépcső, 1db lift.
2. feladat: Széll Kálmán téri villamos vágányhálózat átépítése
A jelenlegi villamospálya teljes felújítása, új pálya építése, a megállóhelyek átépítése (az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében), a felsővezeték hálózat újjáépítése a téren, valamint a Hűvösvölgy felé az üzemi
kapcsolat kiépítése.
— Vágányépítés: 1 070 m,
— Felsővezeték építés: 1 150 m,
— Jelző, váltóállítás: 5 csoport,
— Áramátalakító: 1 db.
3. feladat: A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése - Széll Kálmán téri ág
A villamospálya teljes felújítása és a megállóhelyek átépítése (az esélyegyenlőség biztosítása érdekében),
a felsővezeték hálózat újjáépítése a jelenlegi nyomvonalon, valamint a Déli pu. felé a forgalmi kapcsolat
kiépítése.
— Vágányépítés: 5 030 m,
— Felsővezeték építés: 5 230 m,
— Jelző, váltóállítás: 3 csoport,
— Útépítés: 1 800 m + 2 csomópont,
— Közúti jelző: 8 csomópont.
4. feladat: A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése - Bem rakparti ág
Új villamos pálya és áramellátási hálózat, és az esélyegyenlőségi feltételeknek megfelelő megállóhelyek,
valamint a 17-es villamosvonallal az üzemi kapcsolat kiépítése.
— Vágányépítés: 2 250 m,
— Felsővezeték építés: 2 250 m,
— Jelző, váltóállítás: 1 csoport,
— Műtárgy: 2 db,
— Útépítés: 1 100 m,
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— Közúti jelző: 5 csomópont.
II. Tervezői művezetés
A szerződés részét képezi a kivitelezés során felmerülő tervezői művezetési feladatok ellátása is, az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint.
A várható művezetési feladatok mennyisége: 600 óra.
Ajánlatkérő ismételten felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti mennyiségi adat kizárólag a tervezett
mennyiséget jelenti.
III. Pályázati dokumentáció elkészítése
A szerződés részét képezi továbbá az európai uniós eljárásrendnek megfelelő pályázati dokumentáció
összeállítása és az ehhez szükséges tanulmányok elkészítése:
— Pályázati dokumentáció, Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése a
Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése - Széll Kálmán téri ágra és a Széll Kálmán téri villamos
vágányhálózat átépítésére vonatkozóan, beleértve az örökségvédelmi és környezeti tanulmány elkészítését,
— Pályázati dokumentáció, Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése a Budai
fonódó villamosközlekedés megteremtése - Bem rakparti ágra vonatkozóan, beleértve az örökségvédelmi és
környezeti tanulmány elkészítését.
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 30.9.2015

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés esetén egyaránt napi 1 %, legfeljebb a kötbér alap 25 %-nak
megfelelő mértékű kötbért érvényesíthet a szerződésben foglaltak szerint. A kötbéralap késedelem és hibás
teljesítés esetén egyaránt a szerződés teljes, nettó értéke.
Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő az elkészült dokumentációt Ajánlatkérő hozzájárulása nélkül
nyilvánosságra hozza, illetőleg harmadik személlyel közli, azzal kapcsolatban sajtónyilatkozatot ad ki, arra
referenciaként hivatkozik, Ajánlatkérő a szerződés teljes, nettó értéke 10 %-nak megfelelő mértékű kötbért
érvényesíthet a szerződésben foglaltak szerint.
A nyertes ajánlattevő a szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosíték és 5 %-át kitevő
jólteljesítési biztosíték benyújtására köteles. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötés tervezett napjáig,
a jólteljesítési biztosítékot a II.2.1. pontra vonatkozó tervezési feladat végszámlájának mellékleteként kell
biztosítani a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) pontjának megfelelően, az ajánlattevőként szerződő fél választása
szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a
Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A jótállási idő minden egyes teljesítési szakasz esetében az adott teljesítési szakasz kapcsán kibocsátott
teljesítésigazolás kiállításától kezdődik, és 2016. december 31-ig tart.

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. 130.§ (3) bekezdése szerint teljesít. A fizetési határidő a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját
követő 30 nap, a számla átutalással kerül kiegyenlítésre.
Ajánlatkérő előleg fizetésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés irányadó.
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A teljes tervezési díj a Tervezési Szerződés szerinti részteljesítések alapján oszlik meg. A szerződés teljesítése
során összesen 18 db részszámla benyújtására van lehetőség az egyes folyamatokhoz igazodóan. Az első
részszámla benyújtására a Tervezési Szerződés megkötését követő 90. napon van lehetőség, a további
részszámlák benyújtásának ütemtervét a Tervezési Szerződés tartalmazza.
Ajánlatkérő részletekben történő teljesítésben kíván megállapodni az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint.
A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint állítja ki.
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projekttel kapcsolatos (2., 3. és 4. számú feladatok)
munkák ellenértéke szállítói kifizetési konstrukcióban történik; a 4/2011 (I.28) Korm.rendelet 122. § (3)
bekezdése alapján az alábbi jogszabályok figyelembevételével:
— 217/1998. (XII.30) Korm.rend,
— 281/2006. (XII.23.) Korm. rend 20. § (4) (5) bekezdés.
III.1.3)

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

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek

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 alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), az alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 58. § (2) bekezdés alapján a 310/2011 (XII. 23.) Korm.rendelet 2-10.§-ban
előírtak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm.rendelet megfelelő rendelkezései adnak
ajánlattevő számára iránymutatást.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
P1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről
az ajánlat benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű
másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); amennyiben a
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ajánlatában nem szükséges).
Amennyiben az ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011.
Korm. rendelet 14. §. (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: nettó 180 000 000 HUF.
Az árbevételt ajánlattevőnek a P2. pontban foglaltak szerint kell igazolnia.
P2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb 3 évre
(2009-2011.) vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
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árbevételéről szóló nyilatkozatát (évenkénti bontásban), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Közbeszerzési tárgya szerinti árbevételként ajánlatkérő a közúti vasútra vonatkozó, tervezéshez kapcsolódó
tevékenységet (pályatervezés, energiaellátás, jelzőberendezések, megállók, forgalomtechnika tervezése),
valamint a városi közlekedésre és közúti közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezéshez kapcsolódó
tevékenységet (hálózattervezés, forgalmi szimuláció, forgalomtechnika tervezése, közúti jelzőberendezések
programozása, pályaszerkezet tervezés, víztelenítés tervezése) fogadja el.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55.§ (5)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően
igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
adózás előtti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti évek esetében több mint egy lezárt üzleti év esetében negatív
volt.
P2. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző legfeljebb 3 évre vonatkozó (azaz
2009-ben, 2010-ben és 2011-ben), közbeszerzés tárgyában elért - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 180 000 000 HUF értéket.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 15. § (3) a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (azaz 2009, 2010,2011) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti tervezési munkáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti részletezettséggel, a
310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva.
Közbeszerzés tárgya szerinti teljesítésként ajánlatkérő:
1.1 a közúti vasúti közlekedésre vonatkozóan pályatervezés, energiaellátás, jelzőberendezések, megállók
tervezését;
1.2 közúti közlekedésre vonatkozóan forgalomtechnikai tervezést, közúti jelzőberendezés valamint
pályaszerkezet tervezését;
1.3 mikroszimuláció készítésére vonatkozóan forgalomszámlálás és forgalmi mikroszimuláció készítését
fogadja el.
A becsatolt referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az alkalmassági
feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján ismertetnie kell azon
szakemberek felsőfokú végzettségét és képzettségét - a teljesített gyakorlati idő, valamint a magyar nyelv
ismeretéről szóló nyilatkozatuk csatolásával -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Mellékelni kell a 104/2006. (IV.28.) Korm. rend szerinti kamarai igazolást, amennyiben a Kbt. 36.§ (5)
bekezdése szerint az Ajánlatkérő ezek ellenőrzésére nem jogosult, továbbá minden bemutatott szakember
nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő rendelkezésére áll.
M3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján be kell mutatnia az ajánlattételi határidő
időpontjában érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított, MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű
tanúsítványának másolatát vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 15. § (3) f) pontjában meghatározott, a
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
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Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55.§ (5)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha ajánlattevő az alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően
igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő),ha nem rendelkezik:
M1. 1.1 az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évig terjedő időszakot vizsgálva
összességében legalább 3 db, összesen legalább nettó 150 000 000 HUF értékű, közúti vasúti közlekedéshez
kapcsolódó pályatervezés, energiaellátás, jelzőberendezések, vagy megállók tervezésére vonatkozó
referenciával.
1.2 az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évig terjedő időszakot vizsgálva
összességében legalább 3 db, összesen legalább nettó 30 000 000 HUF értékű közúti közlekedéshez
kapcsolódó forgalom-technikai tervezésre, közúti jelző-berendezés vagy pályaszerkezet tervezésére vonatkozó
referenciával.
1.3 az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évig terjedő időszakot vizsgálva
összességében legalább 3 db, összesen legalább nettó 6 000 000 HUF értékű, forgalomszámlálásra és
forgalmi mikroszimuláció készítésére vonatkozó referenciával.
M2. a teljesítéshez, az alábbiak szerint szakemberekkel:
2.1 8 fő KÉ-T vagy KÖ-T jogosultsággal rendelkező tervezővel, akik rendelkeznek legalább 5 év városi villamos
pálya tervezésére és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.
2.2 2 fő KÉ-T vagy KÖ-T jogosultsággal rendelkező tervezővel, akik rendelkeznek legalább 5 év városi közúti
közlekedés tervezésére és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.
2.3 2 fő KÉ-T vagy KÖ-T jogosultsággal rendelkező tervezővel, akik rendelkeznek legalább 5 év felszíni
közösségi közlekedési létesítmények tervezésére és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó szakmai
gyakorlattal.
2.4. 3 fő T-T vagy Th-T jogosultsággal rendelkező tervezővel.
2.5. 2 fő VZ-T jogosultsággal rendelkező tervezővel.
2.6. 3 fő EN-T vagy V-T jogosultsággal rendelkező tervezővel.
2.7. 2 fő É/1 jogosultsággal rendelkező vezető építész tervezővel.
A tervezésben igénybe venni kívánt, megnevezett szakembereknek felsőfokú, államilag elismert végzettséggel,
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és a magyar nyelv szakmai szintű ismeretével kell rendelkezniük. Egy
szakember - amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel - a fentiek közül több kategóriába is besorolható,
de legalább 12 fő bemutatása kötelező.
A rövidítések alatt ajánlatkérő a 104/2006. (IV.28.) Korm. rend 1. sz. melléklete szerinti rövidítéseket érti.
M3. Tevékenységi területre vonatkozó, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, akkreditált tanúsító
által kiállított MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 310/2011. (XII. 23.)
Korm.rendelet 15. § (3) f) pontjában meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
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.

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
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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
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: 4.6.2012 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció 100 000 HUF + ÁFA összegű ellenértékét BKK Zrt.
11794008-20537135-00000000 számú fizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni.
A dokumentáció átvételére a befizetés tényének igazolását követően kerülhet sor. A dokumentáció
megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.
Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét (ajánlati dokumentáció SZK+F terv- és projektdokumentációk)
ajánlott feltüntetni.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
4.6.2012 - 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
Az EU bármely hivatalos nyelve

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 4.6.2012 - 11:00
Hely:
MAGYARORSZÁG, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. I. emelet 197/d. számú tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
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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: „A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése c. projekt
átdolgozásához szükséges tervezési feladatok” című, KÖZOP-5.4.0-09-11-2011-0001 számú előkészítési
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/alvállalkozó/ alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet 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/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát arra, hogy
változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet
7.§-ában foglaltak szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
1.3 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti
adatokat.
1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) - b) szerinti adatokról (nemleges válasz is
megjelölendő).
1.5 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
1.6 Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződés-tervezet elfogadásáról.
2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:
A közös ajánlattevők konzorciális megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció részeként
kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük ajánlatukban a konzorcium vezetőjét,
valamint a konzorcium nevében nyilatkozattételre, illetőleg kapcsolattartásra jogosult személyt, továbbá a
számlázásra jogosult személyt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 334.§ (2) bekezdés,
337.§) kell vállalniuk teljesítésükért. Az egyetemleges felelősség a Megrendelő irányában közös ajánlattétel
esetében a Tervezési, engedélyezési, pályázati dokumentáció készítési és tervezői művezetési szerződésben is
rögzítésre kerül.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25.-26.§-ában foglalt rendelkezésekre.
3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell:
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére.
4. Az ajánlatokat 1 db eredeti és 4 db másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményeit
az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az egyes példányok közötti eltérés esetén, az ajánlatkérő az „eredeti”
megjelölésű ajánlatot tekinti irányadónak. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatát 1db elektronikus
adathordozón (CD/DVD) is. Az adathordozón az ajánlatot 1 db PDF fájl formájában kell benyújtani.
5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.
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6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű fordítása is
benyújtandó, a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó.
8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
10. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a 310/2011. Korm.rendelet 18.§ (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2., valamint a III.2.3. pont M1, M2 pontjai.
11. 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. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 10 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK
11794008-20537135-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a
befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték SZK+F terv- és projektdokumentációk”).
13. A dokumentáció a IV.3.3. pontban részletezettek szerint vehető át. A dokumentáció átvétele az eljárásban
való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 10:00-12:00 óra, valamint az
ajánlattételi határidő utolsó napján 10:00-11:00 óra) van lehetőség. A dokumentáció az ügyintézővel (A/ II.
melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő
megküldésével tájékoztatja.
15. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 124.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik.
16. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig
10:00 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.) az I. emelet 197. irodában.
A ajánlattételi határidő lejártának napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van
lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az
ajánlatok átvételére feljogosított személy által átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
17. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szakmai
(tervezői szolgáltatásra kiterjedő) tárgyú vagy arra kiterjesztett tárgyú legalább 300 000 000 HUF/kár/év
felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolati példányát. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy a fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg amennyiben
nem rendelkezik, akkor a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti és a kötvényt benyújtja
Ajánlatkérő számára. Amennyiben a szerződéskötés tervezett időpontjáig a felelősségbiztosítási kötvény illetve
a teljesítési biztosíték nem, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő ezt a nyertes ajánlattevő
visszalépésének tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerint jár el. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a
közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
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18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 377 600 000
HUF, mely becsült érték feladatonként az alábbiak szerint kerül megoszlásra:
a) Széll Kálmán tér rekonstrukciójának (1. feladat) becsült értéke nettó 140 000 000 HUF, melyből 24 500 000
HUF a lebonyolítandó tervpályázat költsége;
b) A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése (2., 3., 4. számú feladatok) becsült értéke nettó 237 600
000 HUF.
19. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók
védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket (Kbt. 54. §)
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződésben rögzítettek szerint kiköti, hogy a teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotások esetében ajánlatkérő a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseinek megfelelően olyan tartalommal szerez felhasználási jogot, hogy a
szerződés alapján létrejött valamennyi szellemi alkotás felhasználására az Ajánlatkérő kizárólagos jelleggel,
korlátozások nélkül válik jogosulttá. A szerződés egyben felhasználási szerződésnek is minősül, a felhasználási
engedély részletes szabályait a szerződés tartalmazza. A szerződés teljesítése alapján fizetett teljes ellenérték
az átengedett felhasználási jogok ellenértékét is tartalmazza, a felhasználási jog átengedése fejében külön díj
nem igényelhető.
21. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás részben 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).
22. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: Ajánlatkérő a Kbt.
94.§ (3) b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
23. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 2011. évi XCIX. törvényben meghatározott
előírásokat megsértők a 2011. évi XCIX. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőként a közbeszerzési
eljárásban nem vehetnek részt. Ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nem tartozik a 2011.
évi XCIX. törvényben foglalt kizáró okok hatálya alá.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
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