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Közjogi szervezet
közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
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Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Papp Bernadett
Telefon: +36 307741193
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
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Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Budapest 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” kivitelezési munkái: a Petőfi híd balesetveszélyes
hibák elhárítása, Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása és a XIV., Kacsóh P. úti – MÁV
vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak megerősítése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
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A teljesítés helye:
1. számú részfeladat: Budapest IX.-XI. kerület, Petőfi híd – balesetveszélyes hibák elhárítása
2. számú részfeladat: Budapest V. kerület, Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd – felújítás
3. számú részfeladat: Budapest XIV. kerület, Kacsóh P. út – MÁV vágányok feletti közúti híd –
szerkezeti gerendák megerősítése
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
1. részfeladat: Vállalkozási szerződés a „Budapest IX-XI. kerület, Petőfi híd balesetveszélyes hibák
elhárítása” kivitelezési munkái tárgyában
2. részfeladat: Vállalkozási szerződés a „Budapest V. kerület, Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd
felújítása” kivitelezési munkái tárgyában
3. részfeladat: Vállalkozási szerződés a „Budapest XIV. kerület, Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti
közúti híd – szerkezeti gerendáinak megerősítése” kivitelezési munkái tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

45221119-9
45233144-0
45111100-9
45262100-2
45223500-1
45233141-9
45316110-9

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
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(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
x egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
„Budapest 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” kivitelezési munkái: a Petőfi híd balesetveszélyes
hibák elhárítása, Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása és a XIV., Kacsóh P. úti – MÁV
vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak megerősítése” műszaki leírásában
részletezettek szerint:
1. számú részfeladat: Petőfi híd balesetveszélyes hibák elhárítása
Főbb becsült műszaki paraméterek:
• Hídszegély/járda bontása 20 m3
• Pályalemez bontása 67 m3
• Aszfalt burkolat táblás bontása hídon 72 m3
• Acélszerkezet bontása (bordáslemez, kábeltálca) 47 t
• Függesztett állvány építése, bontása 2 744 m2
• Monolit vasbeton hídfelszerkezet építése 67 m3
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka 20 m3
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA) 551 m2
• Szigetelést védő öntött aszfalt 19 m3
• Burkolat építése hídon két rétegben (4cm SMA11(F)+5,5cm AC16/F) 45 m3
• Burkolat építése hídon két rétegben (2*3cm MA 8) 6 m3
• Öntött aszfalt hídszegélyek mentén 2 m3
• Védőbevonat gyalogjárdán (B-5) 153 m2
• Burkolatszivárgó 60 m
• Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal 20 m2
• Acél hídszerkezet helyszíni korrózióvédelme 1 900 m2
• Egyéb acélszerkezetek cseréje 25 000 kg
• EDILON-rendszerű felépítmény javítása 72 sfm
2. számú részfeladat: Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása
Főbb becsült műszaki paraméterek:
• Aszfalt burkolat bontása járdán 8 m3
• Aszfalt burkolat bontása közúton 232 m3
• Stabilizált réteg beépítése földmű felső részébe 80 m3
• Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 80 m3
• AC 22 alap (F) 32 m3
• AC 22 kötő (F) 28 m3
• Hídszegély/járda bontása 187 m3
• Szigetelés bontása hídon 4 125 m2
• Szigetelést védő beton bontása (feltöltő beton) 715 m3
• Feltöltés bontása hídon és/vagy kiegyenlítő lemez felett 95 m3
• Hídkorlát bontása 1 841 kg
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• Kiegyenlítő lemez (úszólemez) bontása 16 m3
• Közmű bontása hídszegélyben (BDK kábel) 180 m
• Dilatációs szerkezet bontása 31 m
• Aszfalt burkolat marása hídon 97 m3
• Egyéb betonszerkezet bontása 76 m3
• Egyéb acélszerkezet bontása 2 t
• Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz 320 m
• Könnyű munkaállvány építés/bontás 9 839 lgm3
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka (C35/45) 267 m3
• Vasbeton kiegyenlítő lemez (C25/30) 16 m3
• Acél hídszerkezet gyári és helyszíni korrózióvédelme 326 m2
• Bitumenes kent szigetelés betonfelületeken 170 m2
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA) 4 195 m2
• Szigetelést védő öntött aszfalt 101 m3
• Burkolat építése hídon egy rétegben (7 cm) 178 m3
• Öntött aszfalt hídszegélyek mentén 11 m3
• Vízzáró gumibetétes dilatációs szerkezet 31 m
• Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolat-megszakítás kiöntéssel 114 m
• Idomacél hídkorlát visszaépítése, felújítás után 1 756 kg
• Monolit vasbeton lépcső építése vízzáró betonból 39 m3
• Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények 300 kg
• Acél ajtók, hágcsók korrózióvédelemmel 1 800 kg
• Egyéb kiegészítő hídtartozékok (kandeláber felújítás) 10 db
• Hidrofóbizáló bevonatok 796 m2
• Esztétikai bevonatok 2 222 m2
• Mérsékelten repedésáthidaló védőbevonat (B-3) 745 m2
• Dinamikusan repedésáthidaló védőbevonat (B-5) 1 368 m2
• Lépcsőburkolat készítése gránitelemekből 138 m2
• Keresztszivárgók 72 m
• Burkolatszivárgó 255 m
• Vasbeton szerkezet felületi javítása pcc anyaggal 732 m2
• Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal 231 m2
• Felület kiegyenlítés 26 m3
• Kő és téglaburkolatok javítása, helyreállítása 1 501m2
3. számú részfeladat: XIV., Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak
megerősítése
Főbb becsült műszaki paraméterek:
• BV 3 típusú bevonat (új betonszerkezeten) 54,6 m2
• BV 3 típusú bevonat (meglévő betonszerkezeten) 86,9 m2
• Beton toldalék hozzáépítése acélbetétekkel 8,45 m3
• Injektálás gyorsan kötő habarccsal 75 l
• Hézagtömítés rugalmas anyaggal 76,24 m
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
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és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 175 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a naponta, amelynek együttes felső határa a
nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a naponta, amelynek együttes felső
határa a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő a 20 napon túli késedelem esetén jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, amely esetben a nyertes Ajánlattevő köteles a nettó szerződéses ellenérték
30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért az Ajánlatkérőnek megfizetni. Ebben az
esetben az Ajánlatkérő késedelmi és hibás teljesítési kötbér felszámítására nem jogosult.
Teljesítési Biztosíték: mértéke nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. A Teljesítési Biztosítékot a Kbt.
126. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A Teljesítési
Biztosíték említett határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell. A Teljesítési Biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
– kötelezvénnyel a dokumentációban előírtak figyelembe vételével. A szerződéskötéskor
bankgarancia, illetve biztosítási kötelezvény formában nyújtandó Teljesítési Biztosítéknak a sikeres
műszaki átadás-átvételt követő 30 napig kell érvényben lennie. A Teljesítési Biztosítékot fizetési
bankszámlára történő teljesítéskor a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napig kell
fenntartani. Ajánlatkérő jogosult a teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben
nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem
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tesz eleget.
Jótállás: Ajánlattevő jótállásra köteles. Ajánlatkérő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontjától számított 60 hónapos teljes körű jótállás vállalását a szerződésben foglalt valamennyi
munkára/termékre.
Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték, amelyet ajánlattevő a jótállási kötelezettség
kezdetének időpontjában köteles rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126.§ (4) bekezdése értelmében
(mértéke nettó szerződéses ellenérték 5%-a). Ajánlatkérő jogosult a jótállási biztosíték terhére
lehívást eszközölni, amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott jótállási
kötelezettségének nem tesz eleget. Nyertes Ajánlattevő a jótállás ideje alatt a jótállási biztosítékból
történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.
Ajánlattevő a biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában nyújthatja.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Mértéke az előleg teljes összegével megegyezik. A nyertes
ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg teljes összegére a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előleg kifizetés időpontjáig kell az
ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania és az ajánlatkérő által igazolt teljesítésig fenn kell
tartania, amelynek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. A nyertes Ajánlattevő
mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásának kötelezettsége alól, amennyiben az
ajánlatban írásban nyilatkozik arról, hogy az előleg megfizetésére nem tart igényt.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra
vonatkozóan, hogy a teljesítési -, jótállási-, valamint előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. §
(4) bekezdésében meghatározott határidőig az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A teljesítési
biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének
időpontjában, az előlegfizetési biztosítékot az előleg kifizetésének időpontjáig kell nyertes
ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania.
Amennyiben ajánlattevő a teljesítési -, jótállási-, valamint előleg visszafizetési biztosítékot
átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az Ajánlatkérőnek a 11794008-20539618 számú fizetési
számlájára történő befizetéssel teljesítheti, feltüntetve a befizetés jogcímét pl.: „teljesítési
biztosíték – „Budapest 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” kivitelezési munkái”
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az
Ajánlatkérő a Kbt. 130. §-a, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése
szerint teljesít. A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdése szerint állítja ki.
Tárgyi építési beruházás fedezete az Ajánlatkérő és a Budapest Főváros Önkormányzata kötött
fennálló, „Budapest 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport kivitelezési munkái” 1. számú eljárás
elnevezésű megállapodás alapján Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetéséből
továbbszámlázás útján kerül biztosításra.
Az ajánlatkérő számlázásra az alábbiak szerint biztosít lehetőséget:
1. részfeladat: egy előleg-, 1 db részszámla és egy végszámla,
2. részfeladat: egy előleg-, 3 db részszámla és egy végszámla,
3. részfeladat: egy előleg- és egy végszámla.
Az ajánlatkérő a további feltételeket a 306/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése és az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint határozza meg. A kifizetés átutalással, HUF-ban történik.
Ajánlattevő a szerződésben foglalt nettó szerződéses ellenérték legfeljebb 5%-ának megfelelő
összeg előlegként történő kifizetését kérheti (az előleg igénylése nem kötelező), erről az
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ajánlatában – részenként - nyilatkoznia kell. Az előleg kifizetésének feltétele az
előleg-visszafizetési biztosíték ajánlatkérői előírásoknak megfelelő teljesítése.
A szerződés valamennyi részfeladat vonatkozásában a nettó szerződéses ellenértéken felül 5%
tartalékkeretet tartalmaz.
Az igazolt teljesítést követően a kifizetés az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. §-a, valamint a Kbt. 130.§-131.§-a
szerint történik. A kifizetésekre az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § is
irányadó, azzal, hogy az alvállalkozók részére az Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
14. § (1) bekezdése alapján a 14. § (1) bekezdésének d) pontja szerint teljesít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
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 (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.
56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Ajánlattevőknek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában
foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia, a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és nem
magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetén a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolni és a szükséges dokumentumot benyújtani.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt.
56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1: Valamennyi részfeladatban azonosan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti üzleti beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül. Ha a mérleg és eredmény-kimutatás a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, erre
vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Ha az ajánlattevő vagy jogelődje a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b)
pontja szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hídés/vagy műtárgyépítés és/vagy felújítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
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igazolni.
P/2: Valamennyi részfeladatban azonosan 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három év időszakában a közbeszerzés tárgya (hídépítés
és/vagy felújítás) szerinti– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül (2009, 2010, 2011) több, mint egy évben negatív
volt. Amennyiben az ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor
a 310/2011. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint megkövetelt közbeszerzés tárgya
(hídépítés és/vagy felújítás) szerinti árbevételének mértéke minimum nettó
- az 1. részajánlat esetén a 150 000 000,- Ft-ot,
- a 2. részajánlat esetén a 450 000 000,- Ft-ot,
- a 3. részajánlat esetén a 10 000 000,- Ft-ot.
Több részajánlatra történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett részfeladatok
közül a legmagasabb alkalmassági követelménynek megfelelni.
Ezen alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján
elegendő, ha közülük egy felel meg.
P/2: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján nem állapítható
meg, hogy rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (2010, 2011,
2012) összesen legalább az alábbi – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés
tárgyából (hídépítés és/vagy felújítás) származó árbevétellel:
- az 1. részajánlat esetén a 150 000 000,- Ft-ot,
- a 2. részajánlat esetén a 450 000 000,- Ft-ot,
- a 3. részajánlat esetén a 10 000 000,- Ft-ot.
Több részajánlatra történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett részfeladatok
közül a legmagasabb alkalmassági követelménynek megfelelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1: Valamennyi részfeladatban azonosan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben, a
teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb
közbeszerzés tárgya szerinti (hídépítés és/vagy felújítás) referenciákról szóló nyilatkozatot, illetve
a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolást, oly módon, hogy annak tartalma alapján
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.
A referencianyilatkozatnak, illetve a referenciaigazolásnak legalább a következőket kell
tartalmaznia:
- az ellenszolgáltatás összegét,
10

- a teljesítés idejét és helyét,
- a referencia tárgyát (az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid ismertetését, oly módon, hogy
abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
- a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
M/2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjai alapján ajánlattevő csatolja
azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be
kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik az építési beruházás teljesítéséért
valamint a minőségellenőrzésért felelősek. Az ismertetőt cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában
kell benyújtani, a felsőfokú műszaki szakmai végzettség igazolása az iskolai oklevél másolatban
történő benyújtásával történik. A Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti esetben a névjegyzékre
vonatkozóan elegendő az adott nyilvántartás elektronikus elérhetőségének megjelölése.
A bemutatott szakembereknek csatolniuk kell a nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított öt évben, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített, városi környezetben végzett, befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi
referenciákkal:
- az 1. részajánlat esetén legalább 1 db hídépítés és/vagy felújítás tárgyú, legalább nettó
150.000.000,- Ft értékű referenciával,
- a 2. részajánlat esetén 1 db hídépítés és/vagy felújítás tárgyú referenciával, összesen nettó
450.000.000,- Ft értékben,
- a 3. részajánlat esetén legalább 1 db hídépítés és/vagy hídszerkezet felújítás tárgyú, legalább
nettó 10.000.000,- Ft értékű referenciával.
Egy referencia több részhez is felhasználható, ha megfelel mindegyik érintett rész alkalmassági
követelményének.
A referencia igazolásból/nyilatkozatból ki kell derülnie, hogy a teljesítés szerződésszerű volt.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a beruházás teljesítéséért
felelős szakemberrel:
- részfeladatonként 1-1 fő, felsőfokú műszaki végzettségű, a 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet
szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott MV-KÉ/A kategóriás besorolással és
legalább 3 éves, hídépítésben szerzett felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező
szakemberrel.
Ugyanazon szakember az 1. és 2. számú részfeladat alkalmassági követelményének igazolására
nem jelölhető meg.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
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A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
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IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/06/14 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára nettó 20.000.- Ft, amelyet a BKK Zrt.
11794008-20539618 számú fizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni. Az átutalási
okmányon a befizetés jogcímét („2011. évi felüljáró felújítási munkák 2. csoport”) fel kell tüntetni.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/06/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
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-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/06/14 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1075 Budapest,
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció az eljárást megindító felhívás megjelenése napjától minden munkanap
9:00 órától 15:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 órától 10:00 óráig
rendelkezésre áll, és az alábbi címen vehető át: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megküldésre kerül. A dokumentáció a bernadett.papp@bkk.hu, illetve a
kozbeszerzes@bkk.hu e-mail címen elektronikus úton, vagy a +36 1 235 1044 fax számon is
igényelhető a dokumentáció ellenértékének kifizetéséről szóló bizonylat és az igénylő levél
megküldésével. Az igénylő levél tartalmazza az ajánlattevő alábbi adatai:
- ajánlattevő neve,
- székhelye (eltérés esetén a levelezési címe is),
- a számlán feltüntetendő adatok,
- adószáma,
- valamint a dokumentáció átvételére jogosult kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma,
faxszáma.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak részéről meg kell vásárolnia. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem
tehető közzé.
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V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1, P/2, M/1, M/2.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatot benyújtásának formai követelményei a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján:
a) Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve
(történhet például de nem kizárólagosam összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.),
az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az
ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel.
b) A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó
tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó
szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat
beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
d) Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kell benyújtani.
Az egyes példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolati” példány megjelölést. Az ajánlat
eredeti példányát teljes terjedelemben tartalmazó CD vagy DVD adathordozót nem szerkeszthető
formában is kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni. Minden esetben a papír alapon benyújtott
ajánlat „Eredeti” példány tartalma a mérvadó.
e) Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni:
„Budapest 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” kivitelezési munkái”, valamint „Kizárólag az
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”. A postán feladott ajánlatot ajánlat akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a bontás helyszíneként megjelölt címen az
ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve futár
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.
2. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az
Ajánlattevőt terheli.
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3. Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania. Az ajánlat a magyar nyelven kívül
más egyéb nyelven nem nyújtható be, Az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított
okirat/dokumentum/ igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok ajánlattevő által készített, vagy
készíttetett felelős magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel idegen, vagy részben
idegen nyelvű okiratot nem fogad el. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjének nyilatkozatát az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre
történő fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről).
4. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók. A
kezességvállaló nyilatkozatot –amennyiben ilyen benyújtásra kerül - eredeti vagy hiteles
másolatban kell csatolni.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra,
amelynek értelmében (1) az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe
venni;
b) 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.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való
felelősségét.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor
vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében egy személy (szervezet) a közbeszerzés
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében,
akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során
közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is
meg kell tenni.
6. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 45. §-át a Kbt. 122 § (5)
bekezdésekben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a tájékozódási kötelezettség teljesítéséről.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdés
szerint az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9. A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésükről szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.
10. Az ajánlat elején – a dokumentációhoz mellékelt nyilatkozatminta alapján – felolvasólapot kell
elhelyezni, valamennyi a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adat feltüntetésével.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosítja, továbbá a Kbt.
68-70. §-át megfelelően alkalmazza.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést,
vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
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összegezésben megjelölte.
13. A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
14. Ajánlattevőnek ajánlatában – részenként - nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén kéri-e az
előleg kifizetését a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint.
15. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői megállapodást,
amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak
azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A megállapodásnak
arra is ki kell térnie, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles – legkésőbb a
teljesítés elismerésének időpontjáig – ajánlatkérőnek nyilatkozni arról, hogy közülük melyik
mekkora összegre jogosult - megjelölve annak százalékában - az ellenszolgáltatásból.
16. Ajánlatkérő a dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést biztosít.
Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a beárazott, tételes költségvetési
kiírást. Valamennyi tételt be kell árazni a költségvetési kiírásban.
17. A felolvasólapon megadott ellenértéknek tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást
megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti
teljesítéshez szükséges.
18. A jelen felhívás II.3.) pontjában foglalt teljesítési határidő a teljes befejezésre vonatkozik, tehát
az eredményes műszaki átadás-átvételt és forgalomba helyezést is megában foglalja.
19. A nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően a szerződés tárgya [az eljárást megindító felhívás II.1.5)
pontja] szerinti tevékenységi körre kiterjedő, 20 millió forint /év és legalább 10 millió forint
/káresemény összegben kötött, általános építési és szerelési tevékenységre irányuló szakmai
felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie, amely felelősségbiztosítás fennállását igazoló
irat másolatát a kötendő szerződéshez csatolni kell. A felelősségbiztosítás hatályát a sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig fenn kell tartani. A felelősségbiztosítási kötvényhez
csatolni kell a biztosító nyilatkozatát/igazolását, miszerint a nyertes ajánlattevő
felelősségbiztosítása tárgyi beruházásra is kiterjed.
20. Ajánlattevőnek az ajánlatában céginformációs adatlapot kell csatolnia a dokumentációban
meghatározott adattartalommal.
21. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre
jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának
egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra
jogosult által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy
jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást
igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni.
22. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó
tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 minőségirányítási rendszer működtetésének egyéb
bizonyítékaival vagy ezekkel egyenértékű tanúsítványokkal, amelyet az ajánlatában csatolnia kell.
Ajánlatkérő ezt érvényességi feltételként írja elő.
17

23. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt
dokumentumokban/ igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar
Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napján
érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. Ajánlatkérő az MNB által nem
jegyzett devizák esetében az Ajánlattevő nemzeti bankja által jegyzett, a közbeszerzési eljárást
megindító felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi
figyelembe. A referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot, a beszámolóból
származtatható adatoknál az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az
átváltáshoz.
24. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) irányadó. Az eljárást megindító felhívás és a
dokumentáció eltérése esetére a Kbt. 45. § (6) bekezdése irányadó.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/24 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Papp Bernadett
Telefon: +36 30 774 1193
E-mail: bernadett.papp@bkk.hu
Fax: +36 1 235 1044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám:
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Papp Bernadett
Telefon: +36 30 774 1193
E-mail: bernadett.papp@bkk.hu
Fax: +36 1 235 1044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám:
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Papp Bernadett
Telefon: +36 30 774 1193
E-mail: bernadett.papp@bkk.hu
Fax: +36 1 235 1044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Petőfi híd balesetveszélyes hibák elhárítása
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Petőfi híd balesetveszélyes hibák elhárítása” kivitelezési munkái
tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

45221119-9
45233144-0
45111100-9
45262100-2
45223500-1
45233141-9
45316110-9

3) Mennyiség
1. számú részfeladat: Petőfi híd balesetveszélyes hibák elhárítása
Főbb becsült műszaki paraméterek:
• Hídszegély/járda bontása 20 m3
• Pályalemez bontása 67 m3
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Kiegészítő szójegyzék

• Aszfalt burkolat táblás bontása hídon 72 m3
• Acélszerkezet bontása (bordáslemez, kábeltálca) 47 t
• Függesztett állvány építése, bontása 2 744 m2
• Monolit vasbeton hídfelszerkezet építése 67 m3
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka 20 m3
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA) 551 m2
• Szigetelést védő öntött aszfalt 19 m3
• Burkolat építése hídon két rétegben
(4cm SMA 11(F), 5,5cm AC 16/F) 45 m3
• Burkolat építése hídon két rétegben (2*3cm MA 8) 6 m3
• Öntött aszfalt hídszegélyek mentén 2 m3
• Védőbevonat gyalogjárdán (B-5) 153 m2
• Burkolatszivárgó 60 m
• Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal 20 m2
• Acél hídszerkezet helyszíni korrózióvédelme 1 900 m2
• Egyéb acélszerkezetek cseréje 25 000 kg
• EDILON-rendszerű felépítmény javítása 72 sfm
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
Az eljárást megindító felhívás VI. 3) pontjának megfelelően.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása” kivitelezési munkái
tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45221119-9

További tárgyak:

45233144-0
20

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9
45262100-2
45223500-1
45233141-9
45316110-9
3) Mennyiség
2. számú részfeladat: Erzsébet híd pesti felhajtó közúti híd felújítása
Főbb becsült műszaki paraméterek:
• Aszfalt burkolat bontása járdán 8 m3
• Aszfalt burkolat bontása közúton 232 m3
• Stabilizált réteg beépítése földmű felső részébe 80 m3
• Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 80 m3
• AC 22 alap (F) 32 m3
• AC 22 kötő (F) 28 m3
• Hídszegély/járda bontása 187 m3
• Szigetelés bontása hídon 4 125 m2
• Szigetelést védő beton bontása (feltöltő beton) 715 m3
• Feltöltés bontása hídon és/vagy kiegyenlítő lemez felett 95 m3
• Hídkorlát bontása 1 841 kg
• Kiegyenlítő lemez (úszólemez) bontása 16 m3
• Közmű bontása hídszegélyben (BDK kábel) 180 m
• Dilatációs szerkezet bontása 31 m
• Aszfalt burkolat marása hídon 97 m3
• Egyéb betonszerkezet bontása 76 m3
• Egyéb acélszerkezet bontása 2 t
• Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz 320 m
• Könnyű munkaállvány építés/bontás 9 839 lgm3
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka (C35/45) 267 m3
• Vasbeton kiegyenlítő lemez (C25/30) 16 m3
• Acél hídszerkezet gyári és helyszíni korrózióvédelme 326 m2
• Bitumenes kent szigetelés betonfelületeken 170 m2
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA) 4 195 m2
• Szigetelést védő öntött aszfalt 101 m3
• Burkolat építése hídon egy rétegben (7 cm) 178 m3
• Öntött aszfalt hídszegélyek mentén 11 m3
• Vízzáró gumibetétes dilatációs szerkezet 31 m
• Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolat-megszakítás kiöntéssel 114 m
• Idomacél hídkorlát visszaépítése, felújítás után 1 756 kg
• Monolit vasbeton lépcső építése vízzáró betonból 39 m3
• Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények 300 kg
• Acél ajtók, hágcsók korrózióvédelemmel 1 800 kg
• Egyéb kiegészítő hídtartozékok (kandeláber felújítás) 10 db
• Hidrofóbizáló bevonatok 796 m2
• Esztétikai bevonatok 2 222 m2
• Mérsékelten repedésáthidaló védőbevonat (B-3) 745 m2
• Dinamikusan repedésáthidaló védőbevonat (B-5) 1 368 m2
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• Lépcsőburkolat készítése gránitelemekből 138 m2
• Keresztszivárgók 72 m
• Burkolatszivárgó 255 m
• Vasbeton szerkezet felületi javítása pcc anyaggal 732 m2
• Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal 231 m2
• Felület kiegyenlítés 26 m3
• Kő és téglaburkolatok javítása, helyreállítása 1 501m2
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 175 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
Az eljárást megindító felhívás VI. 3) pontjának megfelelően.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: XIV., Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak
megerősítése
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „XIV.kerület, Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti
gerendáinak megerősítése” kivitelezési munkái tárgyában
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

45221119-9
45233144-0
45111100-9
45262100-2
45223500-1
45316110-9
45233141-9

3) Mennyiség
3. számú részfeladat: XIV., Kacsóh P. úti – MÁV vágányok feletti közúti híd – szerkezeti gerendáinak
megerősítése
Főbb becsült műszaki paraméterek:
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• BV 3 típusú bevonat (új betonszerkezeten) 54,6 m2
• BV 3 típusú bevonat (meglévő betonszerkezeten) 86,9 m2
• Beton toldalék hozzáépítése acélbetétekkel 8,45 m3
• Injektálás gyorsan kötő habarccsal 75 l
• Hézagtömítés rugalmas anyaggal 76,24 m
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
Az eljárást megindító felhívás VI. 3) pontjának megfelelően.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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