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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433212-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
2013/S 248-433212
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741087
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 703903833
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@gmail.com
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 703903833
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@gmail.com
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
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Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Göttlinger Anita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 703903833
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; anita.gottlinger@gmail.com
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1–3. részek.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: 1. rész esetén:
III. ker. Czetz János köz (Szentendrei út – Attila utca)
III. ker. Czetz János utca (Czetz János köz – Mátyás király út)
X. ker. Gyömrői út (Kőér utca – Sibrik Miklós út)
XII. ker. Tordai utca (Szarvas Gábor út – Kiss Áron utca)
XII. ker. Kiss Áron utca (György Aladár utca – Tordai utca)
XIII. ker. Dráva utca (Pesti alsó rakpart – Váci út)
XIII. ker. Kárpát utca (Victor H. u. – Dráva u.)
2. rész esetén:
XI. ker. Fehérvári út (Hamzsabégi út – Lecke utca)
XI. ker. Fehérvári út (Csurgói út – Kondorosi út)
XI. ker. Bazsalikom utca (Kecskeméti József utca – Egér út)
XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Örs vezér tere – Mogyoródi út)
XV. ker. Deák utca (Hubay Jenő tér – Fő út)
XV. ker. Zsókavár utca (Nyírpalota utca – Erdőkerülő utca)
XV. ker. Erdőkerülő utca (Zsókavár utca – Szentmihályi út)
3. rész esetén:
XIII. ker. Róbert Károly körút (Váci út – XIV. kerület határ)
XVII. ker. Helikopter utca (Kvasz A. u. – Lőrinci út).
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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
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Tárgya: 2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1–3. részek.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71245000, 71320000, 71246000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9)

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

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1. rész vonatkozásában:
7 (hét) darab útszakaszra vonatkozóan kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő egyesített
engedélyezési és kiviteli terv készítése. Az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése.
2. rész vonatkozásában:
7 (hét) darab útszakaszra vonatkozóan kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő egyesített
engedélyezési és kiviteli terv készítése. Az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése.
3. rész vonatkozásában:
2 (kettő) darab útszakaszra vonatkozóan kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő
egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése. Az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások
megszerzése.

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: 245 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: 2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – 1. rész
1)
Rövid meghatározás
2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – 1. rész.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71245000, 71320000, 71246000

3)

Mennyiség
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Teljes mennyiség:
1. rész vonatkozásában:
7 (hét) darab útszakaszra vonatkozóan kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő egyesített
engedélyezési és kiviteli terv készítése. Az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése.
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 245 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződések befejezési határidejét részenként az alábbiak
szerint jelöli meg:
Az engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában:
1. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 245 naptári nap (lásd az ajánlati felhívás
II.3. pontjában (a szerződés időtartama vagy a befejezés határideje) foglalt határidőt, továbbá a felhívás B
mellékletének 4) pontjában (A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése) foglalt határidőt.)
A nem engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában:
1. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 175 naptári nap
A teljesítés helye:
1. rész esetén:
III. ker. Czetz János köz (Szentendrei út –Attila utca)
III. ker. Czetz János utca (Czetz János köz – Mátyás király út)
X. ker Gyömrői út (Kőér utca – Sibrik Miklós út)
XII. ker. Tordai utca (Szarvas Gábor út – Kiss Áron utca)
XII. ker. Kiss Áron utca (György Aladár utca – Tordai utca)
XIII. ker. Dráva utca (Pesti alsó rakpart – Váci út)
XIII. ker. Kárpát utca (Victor H. u. – Dráva u.)

Rész száma: 2
Elnevezés: 2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – 2. rész
1)
Rövid meghatározás
2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – 2. rész.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71245000, 71320000, 71246000

3)

Mennyiség
Teljes mennyiség:
2. rész vonatkozásában:
7 (hét) darab útszakaszra vonatkozóan kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő egyesített
engedélyezési és kiviteli terv készítése. Az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 245 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződések befejezési határidejét részenként az alábbiak
szerint jelöli meg:
Az engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában:
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2. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 245 naptári nap (lásd a felhívás B mellékletének
4) pontjában (A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése) foglalt határidőt.)
A nem engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában:
2. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 175 naptári nap
2. rész esetén:
XI. ker. Fehérvári út (Hamzsabégi út – Lecke utca)
XI. ker. Fehérvári út (Csurgói út – Kondorosi út)
XI. ker. Bazsalikom utca (Kecskeméti József utca – Egér út)
XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Örs vezér tere – Mogyoródi út)
XV. ker. Deák utca (Hubay Jenő tér – Fő út)
XV. ker. Zsókavár utca (Nyírpalota utca – Erdőkerülő utca)
XV. ker. Erdőkerülő utca (Zsókavár utca – Szentmihályi út).
Rész száma: 3
Elnevezés: 2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – 3. rész
1)
Rövid meghatározás
2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – 3. rész.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71245000, 71320000, 71246000

3)

Mennyiség
Teljes mennyiség:
3. rész vonatkozásában:
2 (kettő) darab útszakaszra vonatkozóan kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő
egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése. Az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások
megszerzése.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 245 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződések befejezési határidejét részenként az alábbiak
szerint jelöli meg:
Az engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában:
3. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 245 naptári nap (lásd a felhívás B mellékletének
4) pontjában (A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése) foglalt határidőt.)
A nem engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában:
3. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 175 naptári nap
3. rész esetén:
XIII. ker. Róbert Károly körút (Váci út – XIV. kerület határ)
XVII. ker. Helikopter utca (Kvasz A. u. – Lőrinci út).

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Mindhárom rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér:
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Ha a Vállalkozó a szerződésben meghatározott kötbérterhes vég- és részhatáridők vonatkozásában
késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére lesz köteles. A késedelmi kötbér napi mértéke az adott
teljesítésre vonatkozó nettó vállalkozási díj 1 %-a. A késedelmi kötbér max. mértéke a teljes nettó vállalkozási
díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott feltételeknek
a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a kijavítás idejére az adott teljesítésre vonatkozó nettó vállalkozási díj
1%-a, max. mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés a Vállalkozónak felróható okból véglegesen meghiúsul és a szerződésben foglalt
feladatokat a Vállalkozó nem végzi el, úgy ajánlatkérő a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat,
vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt, és ez esetben Vállalkozó köteles a teljes nettó vállalkozási díj 30%ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni. Ebben az esetben késedelmi és hibás teljesítési
kötbér nem számolható fel.
Teljesítési biztosíték:
A nyertes ajánlattevőnek (Vállalkozónak) a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ára
kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a szerződés hatálybalépésekor az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek (Vállalkozónak).
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott
számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében
átutalással történik, a Kbt. 130. § (1),(5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében részletesen
meghatározottak szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar
forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció 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 szállító, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell.

III.1.3)

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

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: Valamennyi rész
vonatkozásában:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.
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— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok fennállnak.
— Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában:
— Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt
kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §. meghatározottak szerint kell
igazolnia.
— Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt.
58. § (3) bekezdés).
— A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás
VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
Továbbá felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által 29.11.2013-én a Közbeszerzési
Értesítő 2013. évi 141. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési
eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, továbbá a 1.6.2012én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatókra.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cégváltozásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez)
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
Valamennyi részvonatkozásában:
P1)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatot
az előző három üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy
ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
Valamennyi rész vonatkozásában:
P1)
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az előző három üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el
a 30 000 000 HUF ellenértéket.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4)
bekezdés).
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
Valamennyi rész vonatkozásában:
M1)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot az
eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) visszafelé számított
3 évben végzett a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezés) szolgáltatásai bemutatásáról legalább az alábbi
tartalommal:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont),
— a szolgáltatás tárgya,
— az ellenszolgáltatás nettó összege,
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és
telefonszáma,
— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése.
Ajánlatevő köteles benyújtani a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti
referencianyilatkozatot vagy referenciaigazolást legalább a fenti – az alkalmasság megítéléséhez szükséges –
tartalommal egyszerű másolati példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a
310/2011. Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 16. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a
szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell
igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a
vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt
teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
Valamennyi rész vonatkozásában:
M2)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell azoknak
a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését,
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá csatolni kell az
alábbi dokumentumokat
— a szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatban;
— a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
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A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
Valamennyi rész vonatkozásában:
M1)
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább az
alábbi referencia munkákkal:
— az elmúlt 3 évben, városi környezetben, útépítésben összesen legalább 1 km hosszban végzett tervezési
munka.
Az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmény több referenciával együttesen is igazolható.
Ugyanaz a referencia/referenciák valamennyi rész vonatkozásában igazolhatja/igazolhatják az M1) pontban
foglalt alkalmassági feltételt, amennyiben a referencia/referenciák teljesíti(k) az alkalmassági követelményként
előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.
Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben – a Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján –
csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4)
bekezdés).
Valamennyi rész vonatkozásában:
M2)
nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 2 fő szakember, akik legalább KÉ-T és/vagy KÖ-T tervezői jogosultsággal rendelkeznek a 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendelet szerint.
Valamennyi részvonatkozásában ugyanazon szakemberek megjelölhetőek az M2) alkalmassági
minimumkövetelmény igazolására, azaz az M2) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés
az összes rész tekintetében igazolható legalább 2 fő szakemberrel, akik megfelelnek az M2) pontban
előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, vagyis a szakemberek között az átfedés a részek között is
megengedett.
A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4)
bekezdés).
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: A településtervezési és az építészeti-műszaki
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) 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
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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: 4.2.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
4.2.2014 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

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

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 4.2.2014 - 10:00
Hely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. V.emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Részvétel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint; eljárás a Kbt. 62. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

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

VI.3)

További információk
1. Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét
biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az
irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
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3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás II.3. pontjában (a szerződés
időtartama vagy a befejezés határideje) az engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában, az 1. részre
vonatkozóan tüntette fel a határidőt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződések befejezési határidejét részenként az alábbiak
szerint jelöli meg:
Az engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában:
1. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 245 naptári nap (lásd az ajánlati felhívás
II.3. pontjában (a szerződés időtartama vagy a befejezés határideje) foglalt határidőt, továbbá a felhívás B
mellékletének 4) pontjában (A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése) foglalt határidőt.)
2. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 245 naptári nap (lásd a felhívás B mellékletének
4) pontjában (A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése) foglalt határidőt.)
3. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 245 naptári nap (lásd a felhívás B mellékletének
4) pontjában (A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése) foglalt határidőt.)
A nem engedélyköteles teljesítési helyszínek vonatkozásában:
1. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 175 naptári nap
2. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 175 naptári nap
3. rész vonatkozásában: A szerződés megkötésétől számítva 175 naptári nap
4. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati Dokumentációban foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, valamint adott esetben a
kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania 1 eredeti papír alapú példányban + 1 – a papír alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező
– elektronikus példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD), amely az ajánlatot (jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható .pdf fájlformátumban) tartalmazza. Ajánlattevő az elektronikus adathordozón benyújtott
ajánlatának papír alapú (eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles
nyilatkozni. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy
az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
5. A dokumentációt az ajánlatkérő képviselője az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó
e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában – az igénybejelentés során megadott
elektronikus levelezési címre – e-mail útján megküldve biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott
módon. Igénybejelentés az kozbeszerzes@bkk.hu, illetve az anita.gottlinger@bkk.hu e-mail címen tehető az
ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve,
székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma,
valamint e-mail címe.
6. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozó elektronikus úton igényelje és átvegye. A dokumentáció másra át nem
ruházható.
7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételt – valamennyi rész vonatkozásában –
ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen meghatározott értéke részenként 1 000 000 HUF.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő
lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell
lennie.
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8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás IV.2) pontjának (Bírálati szempontok)
IV.2.1. alpontjában megjelölt legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás valamennyi rész vonatkozásában
alkalmazásra kerül.
9. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
— A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve
annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági
szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány,
vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által
hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
— Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
— Külföldi letelepedésű ajánlattevők esetében, az ajánlathoz szükséges csatolni az illetékes cégbíróság, illetve
annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz a felhívás
feladást, követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a külföldi ajánlattevő országának joga szerint
nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős
magyar fordításban.
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az
ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is
csatolandó).
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.
§ (3) bekezdése szerint).
— Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
— Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k)
neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint).
— A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen aláírt nyilatkozatot
kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott igazolásokat az
adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban – felelős magyar
fordításban – kell benyújtani.
10. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles
másolat benyújtását (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
11. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni
megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
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— 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.
12. Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie – a Kbt. 165.§
(2) bekezdésben foglalt eset kivételével.
13. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az
átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok
képezik. A referencia tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB
devizaárfolyam. Az árbevétel tekintetében az átszámítás alapja az adott év utolsó napján hatályos MNB
devizaárfolyam. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját
az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás
feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
14. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti,
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel
az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott
dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
15. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg. (P1); M1) alkalmassági feltételek)
16. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján jogosult kizárni
az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt,
aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. §
(5) bekezdése). Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy Európai Unióban letelepedett
gazdasági szereplőnek minősül-e, továbbá közösségi származású árut ajánl-e meg, illetve ezek hiányában
nemzeti elbánás alá esik-e.
18. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
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VI.4.2)

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

VI.4.3)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
19.12.2013
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