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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275034-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák
2010/S 180-275034
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Akácfa u. 15.
Figyelmébe: Klados Gusztáv projektigazgató
1980 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14113050
E-mail: info@metro4.hu
Fax +36 14113052
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.metro4.hu
A felhasználói oldal címe www.metro4.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
Kéthly Anna tér 1. IV. em. 405.
Figyelmébe: Sülle Rita
1077 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14113067
E-mail: suller@metro4.hu
Fax +36 14113052
Internet: www.metro4.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
Kéthly Anna tér 1. IV. em. 405.
Figyelmébe: Sülle Rita
1077 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14113067
E-mail: suller@metro4.hu
Fax +36 14113052
Internet: www.metro4.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
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Kéthly Anna tér 1. III. em.
Figyelmébe: Sülle Rita
1077 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14113067
E-mail: suller@metro4.hu
Fax +36 14113052
Internet: www.metro4.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a "Budapesti 4-es számú metróvonal I.szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások
megvalósítása - K2/D - Baross tér felszíni rendezés" megvalósítására.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye Budapest.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Információ a keretmegállapodásról

II.1.5)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya
A Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása- K2/D Baross tér felszíni rendezése.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45220000, 45221000, 45233120, 45234113, 45232410, 45231300, 45231220, 45223000, 45212314,
71200000, 77300000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Változatok elfogadhatók
Nem

II.2)

A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1)

Teljes mennyiség
Útépítés, forgalomtechnika.
A Baross téren a jelenlegi aluljáró területén, a Rákóczi úti torkolattól kezdődően, illetve a térhez
forgalomtechnikailag szervesen kapcsolódó Hernád utcában és Bethlen Gábor utcában, továbbá a Thököly úton
(Baross tér-Hernád utca közötti szakaszon) út és járdaszerkezet elbontása. Ugyanezen a területen a végleges
állapot kialakítása. Becsült mennyiség, út: 15 000 m², járda és térburkolat: 13 000 m², továbbá a Thököly
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út a Bethlen G. utca -Hernád utca közötti szakaszon a homlokzati sík és a déli útszegély közötti területen a
kopóréteg beépítése.
Forgalomtechnika.
A meglévő forgalomtechnikai létesítmények (táblák, útburkolati jelek, forgalomirányító berendezések és
tartozékaik) bontása, az építésközi (ideiglenes), valamint a végleges állapot kialakítása, a kapcsolódó utcákkal
való összehangolása szabályozástechnikai terv szerint, az útépítés által érintett mintegy 15 000 m²-nyi
területen.
Villamos pálya és felsővezeték bontása.
A Baross tér és a Thököly út Hernád utcáig tartó szakaszán a meglévő villamospálya hálózat minden
megmaradt létesítményének bontása tartóoszlopokkal, földkábel hálózattal, jelzők, kitérők és egyéb
berendezésekkel együtt, mintegy 100 m vágányhosszban és két csoport kitérővel.
Trolibusz felsővezeték.
Az építési területen a meglévő trolibuszhálózat 73, 76, 78, 79-es járatokat érintő kb. 1 150 m-es szakaszának
bontása, felsővezetéktartó oszlopokkal, rögzítésekkel és vezetékkel együtt. Továbbá az új hálózat kiépítése és
csatlakoztatása a meglévő rendszerhez kb. 2 600 m-en, mintegy 99 db oszloppal.
Közműépítési munkák.
— Csatorna.
A szennyvíz és csapadékcsatornák mintegy 600 m hosszban való bontása és kb. 1 100 m hosszúságú
kiépítése, azok összes kiegészítő műtárgyával együtt, szolgáltató részére való átadással, beleértve a Rocla
csatorna és a főgyűjtő közötti 200/75-ös lapított szelvényű csatornaszakaszt is.
— Vízellátás.
A területen belül az érintett vezetékek mintegy 450 m-nyi bontása és kb. 464 m végleges vízvezeték hálózat és
mintegy 7 db tűzcsap kiépítése annak összes szerelvényével és járulékos munkáival együtt, szolgáltató részére
való átadással.
— Gázellátás.
A tervezési területen belül érintett gázvezetékek szükség szerinti kb. 12 m kiváltása a járulékos munkákkal és
szerelvényekkel együtt, majd a szolgáltatónak való átadása.
Kábeles közművek.
— Közvilágítás.
A meglévő közvilágítási hálózat és oszlopok, lámpatestek elbontása, ideiglenes közvilágítások szükség szerinti
kiépítésével a Baross téren, annak Rákóczi úti torkolatától, a Thököly úton, a Bethlen Gábor utca és Hernád
utca közti szakaszán, a kapcsolódó utcákkal (Rottenbiller, Bethlen Gábor, Hernád) együtt. Új közvilágítási
hálózat kiépítése oszlopokkal, lámpatestekkel, beleértve a MÁV Keleti pályaudvar épület és a Baross szobor
díszkivilágítását is.
— Elektromos kábelhálózat,
— 10 kV-os betáp kábelek bontása, új nyomvonalon való fektetése, feszültség alá helyezése, a létesítmények
betáplálására, az épített födémeken való védőcsőbe húzásokkal, átvezetésekkel a Baross téren, annak Rákóczi
úti torkolatától és a Thököly út Hernád utcáig húzódó szakaszán, átadása a szolgáltató részére, kb. 460 m
hosszban, valamint az aluljáró szinten transzformátor állomás beépítésével,
— 1 kV-os betáp kábelek bontása, aluljáró és BKV Zrt. létesítmények betáplálása, ahol szükséges, kábelek
fektetése, védőcsőbe húzással, átvezetéssel a Baross téren (a Rákóczi úti torkolattól) és a Thököly úton a
Hernád utcáig terjedő szakaszon, majd feszültség alá helyezése és átadása a szolgáltató részére mintegy 750
m mennyiségben,
— Közúti jelző.
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Az alépítmény szükség szerinti bontása és új alépítményi nyomvonal kiépítése közúti jelző csomópontok
megtáplálásához a Baross tér (a Rákóczi úti torkolatot is beleértve) és Thököly út Bethlen Gábor utca, Hernád
utca közötti szakaszán, értelemszerűen a Kerepesi út érintett szakaszát is beleértve.
— Hírközlő- és távközlési kábelek.
Alépítmények kiépítése vezeték behúzással, nyilvános telefon állomások üzemeltetésre alkalmas állapotának
kialakításával, a szükséges alépítményi bontások elvégzésével a Baross téren, annak Rákóczi úti torkolatától,
valamint a Thököly úton a Bethlen Gábor utca és a Hernád utca között.
— BKV Zrt. egyenáramú- és jelzőkábelek.
Új nyomvonalon való építése, a fektetés minden munkájával, bekötéssel, feszültség alá helyezéssel,
üzemeltetőnek való átadással, a régi kábelek elbontásával a Baross téren (a Rákóczi úti torkolatot is beleértve)
és a Thököly út Bethlen Gábor utca - Hernád utca közötti szakaszán, kb. 1 600 m egyenáramú és kb. 600 m
telefonkábel hosszban.
Aluljáró bontás és építés.
A tervezéssel érintett műtárgyrészek elbontása a rendeltetésszerű használathoz minden szerkezeti rész
megépítése, berendezések tesztelése, szakhatóságok által előírt feltételeknek átadás-átvételre való megfelelő
kivitelezése.
— Bontási munkák.
A meglévő aluljárók eddig még el nem bontott szakaszainak összességében mintegy 4 800 négyzetméter
kiterjedésben való bontása az alábbiak szerint:
— a Rákóczi út alatti önálló műtárgy és kapcsolódó lépcsői,
— a Rottenbiller utca és a Fiumei út közötti csarnokrésznél egy lépcső,
— a Baross téri nyitott aluljáró szerkezet és a hozzátartozó rámpa és lépcső,
— a Thököly út felé vezető lépcsők és aluljáró nyaktag, valamint a Kerepesi út felé vezető (jelenleg lezárt
folyosó) lépcsők,
— valamint a 2-es metróállomás 2. kijáratához csatlakozó új aluljáró rész tervezési határig való bontása,
— Szerkezetépítés.
A tenderterv szerinti új aluljáró műtárgy megépítése a Rottenbiller utca és Fiumei úti csarnok és folyosói
építészeti felújítása az organizációs terv szerinti ütemek szerint, annak minden szerkezeti elemével
segédszerkezeteivel és segédeljárásaival (víztelenítés, dúcolás, forgalomterelés, stb.) együtt, kb. 6 500 m²
kiterjedésben.
— Szakipari munkák.
Az új aluljáró és felújításra kerülő rész összes felmerülő építőmesteri és szakipari munkáinak elvégzése
(kőműves, asztalos, lakatos, burkoló, festő, mázoló, üveges, ideiglenes és végleges utastájékoztatás stb.)
Ezen felül az aluljáró utasforgalmi tereiben szükséges összes bútor és tárgy elhelyezése. A közlekedési terület
kb. 5 600 m² a szolgáltatásra tervezett területek további cca 1 100 m² területet foglalnak magukba, melyeket
kiegészíti a 2-es metróhoz vezető cca 1 050 m²-es folyosó.
— Épületgépészet.
A teljes aluljáró és a felújításra kerülő rész összes víz, csatorna, hűtés, fűtés, szellőzési rendszereinek kiépítése
az utasforgalmi és üzemi terekben, valamint a meglévő rendszerekkel való összekapcsolása.
— Villamos rendszerek.
A teljes aluljáró és a felújításra kerülő villamos installációs berendezéseinek és hálózatának kiépítése, mind az
üzemi, mind az utasforgalmi terekben, valamint a meglévő rendszerekkel való összehangolása, villamosenergia
fogadóhely kiépítésével, azok betáplálásával.
Felszíni épületek és építmények.
— Baross szobor.
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A tér rendezésének egyik esztétikai élményt nyújtó eleme a szobor áthelyezése az eredeti állapotnak
megfelelően, a helyszínrajzon feltüntetett helyre. Ennek kapcsán gondoskodni kell az illetékessel (Budapest
Galéria) egyeztetett szakszerű bontásról, elszállításról, restaurálásról, a tárolás és újra telepítés minden
feltételéről.
— BKV Zrt. végállomás épület, szellőző kivezetés.
A terveknek megfelelően a kivitelezési munkák részét képezi a Keleti pu. indulási oldalára tervezett kb. 45
m² alapterületű felvételi épület kialakítása, annak minden szerkezetépítési, épületgépészeti, elektromos,
technológiai és szakipari munkáival együtt, beleértve a 4-es metró szellőző kivezetését, teljesen készen,
szakhatósági, hatósági előírásokban foglaltak teljesítésével, továbbá kb. 37 m² fedett utasvárakozó létesítése.
— Liftek.
A munkák részét képezik a Keleti pu. Thököly út felöli sarkánál 1 db személylift, valamint a Kerepesi út felöli
sarkánál 2 db teher és 1db személylift felszíni építményének kivitelezése, továbbá a hozzá tartozó liftek
beszerzése, engedélyeztetése, telepítése és üzembe helyezése.
Közterületi arculat és kertészet.
Ezen munkarész a tenderterületen belüli díszburkolat-építési munkákat tartalmazza, továbbá az aluljáró fölötti
kiemelt kazettás zöldfelületek kiépítését, annak minden elemével együtt. Tartalmazza továbbá az összes
utcabútor, (típus és egyedi) és egyéb építmény (hulladékgyűjtők, ülőpadok, kerékpártároló, stb.) kihelyezését,
kapcsolódva a meglévő térrészen használt anyagokhoz és azok megjelenéséhez, valamint az összes kertépítés
és növénytelepítés, a hozzá tartozó öntözőhálózattal és fenntartási munkákkal egyetemben.
A fenti mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel kerültek megadásra.
Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés egyösszegű, átalányáras jellege miatt a közbeszerzési eljárás
során, az Ajánlatkérő (Megbízó) által készített, illetve rendelkezésre bocsátott bármely dokumentumban, iratban
bárhol közölt, bármilyen műszaki mennyiségi adat bármilyen mértékű, bármikor történő változása semmiféle
Vállalkozói követelés alapját nem képezheti.
II.2.2)

Vételi jog (opciók)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam napokban 672 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Előleg-visszafizetési, Teljesítési Biztosíték (Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint), Visszatartás, Késedelmi
kötbér, Meghiúsulási kötbér.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
Az ellenszolgáltatás teljesítésének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program
hazai központi költségvetési előirányzatából (projekt azonosító: KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001), valamint a
Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított forrásokból történik.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. § (3) bekezdése alapján teljesíti. Ajánlatkérő 10 % előleget fizet.
A vonatkozó jogszabályok:
— 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról,
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— 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános
eljárási szabályairól,
— 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól és felelős intézményeiről.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdés hatálya alá
tartozik,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a 61. § (1) bekezdés
d) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a) - c) pontjának hatálya
alá tartozik.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozás kizáró okot jelent.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjának hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
— Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek (közös ajánlattétel esetén
ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(5) bekezdés
és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya
alá, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta,
— A benyújtandó igazolásoknak, nyilatkozatoknak eredeti vagy hitelesített másolati példánynak kell lenniük. Az
igazolásoknak, nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebben kiállítottnak
kell lenniük, kivéve, ha a Kbt. vagy jelen felhívás másként nem rendelkezik,
— A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az
alább megfogalmazott módon nem felel meg:
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, illetőleg a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), ha az ajánlattevőnek vagy a közös
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ajánlattevők bármelyikének, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett
alvállalkozó(k) bármelyikének az utolsó 3 lezárt üzleti év közül egynél többnek a mérleg szerinti eredménye
negatív volt attól függően, hogy az adott szervezet mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ezen alkalmassági minimumkövetelménynek mind a közös ajánlattevőknek, mind pedig a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak külön-külön, önállóan kell
megfelelniük.
b) Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok együttes, mélyépítési tevékenységből származó nettó
árbevételének átlaga az utolsó 3 lezárt üzleti évben nem éri el a nettó 3 000 000 000 HUF-ot.
3 lezárt üzleti év hiányában az árbevételre vonatkozó feltételeket a meglevő lezárt üzleti évekhez arányosítva
kell teljesíteni.
Igazolási mód:
a) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak csatolniuk kell az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint - kötelező
könyvvizsgálat esetén - a független könyvvizsgálói jelentés egyszerű másolatát. [(Kbt. 66 § (1) bekezdés b)
pont]
b) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) szerint nyilatkozat az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó három, lezárt üzleti
évben a mélyépítési tevékenységgel elért nettó árbevételéről.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása érdekében
más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E) pontjában előírtak figyelembe
vételével. Ebben az esetben ajánlattevő a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles
igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Alkalmatlannak minősül az
ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének tíz 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha:
a) Az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén a tagok, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen nem rendelkeznek a felhívás megjelenését
megelőző öt évben (mely a felhívás megjelenésének napja és 2005. évben ugyanezen naptári nap közötti
időszakot jelöli) befejezett, alábbi tartalmú referencia mindegyikével:
A1) minimum 2 db., egyenként legalább nettó 1 500 000 000 HUF értékű, “földalatti műtárgy szerkezetépítés,
gépészettel és építészeti munkákkal együtt” tárgyú munkáról szóló referencia;
A2) minimum 2 db., egyenként legalább nettó 800 000 000 HUF értékű, útépítés, forgalomtechnika tárgyú
munkáról szóló referencia;
A3) minimum 2 db., egyenként legalább nettó 400 000 000 HUF értékű, közműépítési munkákról szóló
referencia;
A4) minimum 2 db., egyenként legalább nettó 200 000 000 HUF értékű, közterületi arculat és kertészeti
munkákról szóló referencia;
A5) minimum 2 db., egyenként legalább nettó 50 000 000 HUF értékű, lift telepítése tárgyú munkáról szóló
referencia.
Egy referenciával több, az a1)-a5) pontokban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény is kielégíthető.
b) az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén a tagok, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen nem rendelkeznek a munkák megvalósításához
szükséges, megfelelő géppel és berendezéssel az alábbiak szerint:
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Berendezések/ Max. kor (év)/ Típus v. kapacitás/ Min. db szám.
Aszfaltburkolat építő finisher/ 5 év/ min 84 kW/ 1 db.
Aszfaltburkolat tömörítő vibrohenger/ 5 év/ 8 t felett/ 2 db.
Aszfaltburkolat tömörítő vibrohenger/ 5 év/ 1,5 t felett/ 2 db.
Áramfejlesztő/ 5 év/ min 6,5 kVA/ 2 db.
Hidraulikus rakodógép/ 5 év/ min. 120 kW/ 4 db.
Kompresszor/ 5 év/ min. 24,5 kW/ 3 db.
Billenős tehergépjármű/ 5 év/ min. 6 t/ 10 db.
Betonszállító jármű/ 5 év/ min 6 m3/ 4 db.
Mobil betonpumpa/ 5 év/ min 50 m3/óra/ 2 db.
Minősített (ISO vagy azzal egyenértékű) betongyár / - / min 50 m3/óra/ 1 db.
Minősített (ISO vagy azzal egyenértékű) betonlabor/ - / - / 1 db.
Cölöpöző vagy réselőgép/ 5 év/ - / 1 db.
c) az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén a tagok, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen nem rendelkeznek az alábbi szakmai gyakorlatú
irányító személyzettel, akik az alábbi jogosultságokkal rendelkeznek:
Minden pozícióra 1 főt szükséges megadni, egy személy csak egy pozícióra ajánlható meg.
Beosztás/ Min. gyak. (év)/ Hasonló munkában / Azonos beosztásban.
Projekt vezető/ 8/ 5/ 3.
Projektvezető helyettes/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - szerkezetépítés/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - építészet/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - épületgépészet/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - útépítés/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - elektromos munkák/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - víz, csatorna/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - távközlés/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - gáz/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - elektromos hálózatok/ 8/ 5/ 3.
Szaképítésvezető - vasúti villamossági hálózat/ 8/ 5/ 3.
Munkahelyi mérnök/ 5/ 4/ 2.
Geodéziai vezető/ 5/ 4/ 2.
Anyagvizsgáló mérnök (technológus)/ 5/ 4/ 2.
Minőségbiztosítási vezető/ 5/ 4/ 2.
Tűzvédelmi vezető/ 5/ 4/ 2.
Környezetvédelmi vezető/ 5/ 4/ 2.
Egészség- és munkavédelmi vezető/ 5/ 4/ 2.
A Munkahelyi mérnöknek, a Geodéziai vezetőnek, az Anyagvizsgáló mérnöknek (technológus), a
Minőségbiztosítási vezetőnek, a Tűzvédelmi vezetőnek, a Környezetvédelmi vezetőnek és az Egészség- és
munkavédelmi vezetőnek felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.
„Hasonló munka”: műtárgyépítés, útépítés, közműépítés során szerzett gyakorlat értendő, az adott
szakterületnek megfelelően.
A helyszíni építési munkákat közvetlenül irányító, szakirányú végzettséggel rendelkező szakági
építésvezetőknek a 244/2006. Korm. rendelet szerinti „Felelős Műszaki Vezetői jogosultsággal (vagy ennek
megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultsággal) kell rendelkezniük az alább részletezettek szerint:
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Projektvezető, Projektvezető helyettes: MV-KÉ/Avagy MV-Ép/A.
Építésvezető szerkezetépítés: MV-KÉ/A vagy MV-Ép/A.
Építésvezető építészet: MV-Ép/A.
Építésvezető gépészet: MV-É/ÉG.
Építésvezető útépítés: MV-KÉ/A.
Építésvezető belső elektromos munkák: MV-VI/B(minimum).
Építésvezető víz, csatorna: MV-VZ/A.
Építésvezető távközlés: MV-TV/B.
Építésvezető gáz: MV-GO/A.
Építésvezető elektromos hálózat: MV-VV/A.
Építésvezető vasúti villamossági hálózat: MV-VV/A.
d) az ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén a tagok, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamelyike nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában
érvényes, az MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált,
vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építésére vagy környezetvédelemmel kapcsolatos építési
tevékenységre vonatkozó, környezetirányítási rendszerrel vagy az ezzel egyenértékű környezetvédelmi
intézkedésekkel.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:
a) Az ajánlati felhívás megjelenését megelőző öt évben (mely a felhívás megjelenésének napja és 2005.
évben ugyanezen naptári nap közötti időszakot jelöli) végzett, befejezett projektek ismertetését - legalább az
ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés idejének közlésével, a szerződést kötő másik fél megnevezésével
a referenciamunkának és annak a munkarésznek az ismertetésével, amelyet ténylegesen az ajánlattevő
végzett -, valamint a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint eredeti, vagy hitelesített referenciaigazolást. A
referenciaigazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: munka tárgyát, a teljesítés idejét, a teljesítés helyét, az
ellenszolgáltatás összegét, a megrendelő nevét, telefonszámát.
b) A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását. Saját
tulajdonban lévő eszköz, gép esetén az eszköz-nyilvántartólap egyszerű másolati példánya csatolandó. A bérbe
venni, lízingelni kívánt eszközökről, gépekről a bérbeadótól, lízingbe adótól származó szándéknyilatkozattal kell
igazolni a rendelkezésre állást.
c) A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) és e) pontjának megfelelően az ajánlattevő építési beruházás teljesítéséért
felelős tisztségviselői, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) illetőleg vezetők
megnevezését, végzettségét és képzettségét ismertető, az ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozatot; a
szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, felelős műszaki
vezetői névjegyzékbe való felvétel igazolását.
A szakmai önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai végzettségét,
gyakorlati idejét, helyét és az ellátott feladatok megjelölését. Kizárólag a Munkahelyi mérnöknek, a Geodéziai
vezetőnek, az Anyagvizsgáló mérnöknek (technológus), a Minőségbiztosítási vezetőnek, a Tűzvédelmi
vezetőnek, a Környezetvédelmi vezetőnek és az Egészség- és munkavédelmi vezetőnek jelölt szakemberek
esetében a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata is csatolandó.
Az Ajánlattevővel nem munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló irányító személyzet tevékenységét a Kbt.
71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatban fel kell tüntetni.
d) Az MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált,
vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építésére vagy környezetvédelemmel kapcsolatos építési
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tevékenységre vonatkozó, környezetirányítási rendszer meglétét igazoló, érvényben lévő tanúsítvány egyszerű
másolatát, vagy ezen környezetirányítási rendszerrel egyenértékű környezetvédelmi intézkedéseinek leírását.
[Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pont].
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai igazolása érdekében más
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontjában előírtak figyelembe vételével.
Ebben az esetben ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles igazolni, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati keretösszeg (HUF). Súlyszám 8
2. Megvalósítás időtartama (hét). Súlyszám 1
3. Jótállás időtartama (hónap). Súlyszám 1

IV.2.2)

Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
K2/D

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 8.11.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 300 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A megadott ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza. ajánlatkérő részére az ÁFÁ-val növelt
összeget a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú
számlájára kell befizetni. A Dokumentáció átvételekor az ajánlattevőnek be kell mutatnia a befizetési igazolás
eredeti példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A Dokumentáció megvásárlása
az eljárásban való részvétel feltétele.

IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
8.11.2010 - 10:00
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IV.3.5)

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

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 8.11.2010 - 10:00
Helyszín
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (MAGYARORSZÁG 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., III. emelet).
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Hiánypótlás: ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. §-a alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
2. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint.
3. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 4. § 3/E
pontjában előírtak figyelembevételével - megfelelhet úgy is, hogy más szervezet erőforrásaira támaszkodik.
Ez esetben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (4) bekezdés szerint köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kötelezettségvállalási
nyilatkozatnak, valamint az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti megállapodásnak tartalmaznia
kell:
— az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet jogviszonyának leírását,
— az erőforrást nyújtó szervezet által az ajánlatban megjelölt, általa a teljesítés során nyújtott erőforrások
leírását, azok rendelkezésre bocsátásának módját, ütemezését, határidejét, a harmadik szervezet
kapcsolattartóját és annak elérhetőségét.
Továbbá a nyilatkozat, illetve a megállapodás mellékleteként csatolni kell az erőforrás nyújtással érintett
alkalmassági előírás(ok)nak való megfelelését igazoló dokumentumokat is.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjára, valamint a
Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
6. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó(k)nak és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártának
időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatuk egyszerű másolati példányát. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén a változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát kell csatolni.
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a nevében kötelezettségvállalásra jogosult,
az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát.
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7. Helyszíni bejárás és konzultáció időpontja: 5.10.2010 (10:00). Helyszín: MAGYARORSZÁG Budapest VIII.
kerület Baross tér (találkozó a Baross szobornál)
8. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 7.1.2011 (10:00). Helyszín: BKV Zrt. DBR Metró Projekt
Igazgatóság (MAGYARORSZÁG 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., III. emelet).
9. Tervezett szerződéskötési időpont: Az írásbeli összegezés [Kbt. 93. § (2) bekezdés] megküldését követő
naptól számított huszadik nap 10:00 óra, amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon
ugyanezen időpontban.
10. A dokumentáció átvétele: Az Ajánlatkérési dokumentáció átvehető munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 9:00-10:00 óra között az „A” mellékletben megadott címen.
11. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek
összege:
25 000 000 HUF, azaz huszonötmillió forint.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Rt.-nél
vezetett 11707024-20451178 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Átutalás
esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az Ajánlati Biztosítéknak a IV.3.6. pontban megadott ideig kell érvényben maradnia.
12. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívás A. melléklet III pontjában megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat
az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
13. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
14. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a
hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
15. Igazolások: Minden igazolást eredetiben vagy hitelesített másolatban kell benyújtani kivéve, ha a jelen
felhívás, vagy az ajánlatkérési dokumentáció másként nem rendelkezik.
16. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi
idő szerint értendő.
17. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az
adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
18. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati felhívás
III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló
iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. és 6/A §-a szerinti hiteles
magyar nyelvű fordítását kell benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő
kizárólag a fordítást vizsgálja.
19. Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempont
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével - vagy a Kbt. 91.§
(2) bekezdésének a) pontjának megfelelően az eljárás nyertesének visszalépése esetén, - vagy az eljárás
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nyertesének a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá nem
tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának
elmulasztása esetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel fogja megkötni a
szerződést.
20. Az ajánlatok értékelése:
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján (Kbt. 57. §
(2) bekezdés b) pont) bírálja el.
Ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a IV.2.1) pontban
részletezett részszempontok alapján értékeli. A közbeszerzési eljárás nyertese az az ajánlattevő, amelyik
érvényes ajánlatot nyújt be és a legtöbb pontot éri el.
A Kbt. 57. § (3) bekezdés c)-d) pontjai szerinti információk:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
Valamennyi Részszempont esetében 0-10 pont.
A megadott ponthatárok közötti pontszámok megadása az alábbi módszer szerint történik:
Ajánlati keretösszeg:
Pontszám = (vizsgált ajánlati keretösszeg - legmagasabb ajánlati keretösszeg)/(legalacsonyabb ajánlati
keretösszeg - legmagasabb ajánlati keretösszeg)*10.
Megvalósítás időtartama:
A számításnál az 80 hétnél rövidebb megvalósítási időtartam vállalása is 80 hétként kerül figyelembevételre, a
96 hétnél hosszabb megvalósítási időtartam vállalása az ajánlat érvénytelenségét jelenti.
Pontszám = (vizsgált megvalósítási időtartam - leghosszabb megvalósítási időtartam)/(legrövidebb
megvalósítási időtartam - leghosszabb megvalósítási időtartam)*10.
Jótállás időtartama:
A 36 hónapnál rövidebb jótállási időtartam vállalása az ajánlat érvénytelenségét jelenti, a 60 hónapnál hosszabb
jótállási időtartam vállalása is 60 hónapként kerül figyelembevételre a számításnál.
Pontszám = (vizsgált jótállási időtartam - legrövidebb jótállási időtartam)/(leghosszabb jótállási időtartam legrövidebb jótállási időtartam)*10.
Ajánlatkérő az egyes részszempontonként számított pontszámokat a kerekítés szabályainak
figyelembevételével 2 tizedesjegyig veszi figyelembe.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adandó összpontszámát az egyes
részszempontokra adott pontszámok és a részszempontokhoz tartozó súlyszámok szorzatainak összege adja.
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlati felhívásban rögzített bírálati részszempontokon kívül semmilyen
más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő minden ilyenre való utólagos
ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani.
21. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: ajánlatkérő a Kbt.
225.§ (4) bekezdésére tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat a Baross tér
felszíni rendezésével kapcsolatban végzendő további építési munka beszerzése tárgyában.
22. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
23. A közbeszerzési eljárás során megkötendő szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni
(Kbt. 306/A. § (3) bekezdés).
24. Az alkalmazott szerződéses feltételek alapjául a FIDIC Berendezések tervezése és építése, 1999 (Plant and
Design Build - P&DB vagy új Sárga Könyv) szolgál.
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25. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és szabályozási
forrásanyagot, amely az adott időben a Magyar Köztársaság területén érvényben van, és valamilyen formában
befolyásolja, vagy irányíthatja az Ajánlattevő tevékenységét a szerződés végrehajtása közben, vagy azzal
kapcsolatban. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényes és hatályos,
valamint a jelentkezés megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és
jelentkezését ezek figyelembevételével állítja össze.
26. Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre,
valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az Ajánlatkérési
dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét),
amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az
ajánlattétel során figyelembe vette az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Érvényes ajánlat csak ezen
előírások figyelembevételére vonatkozó nyilatkozattal nyújtható be.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
13.9.2010
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