A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es
metróvonal I. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, konzisztens
záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése.
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015/39
Szolgáltatás megrendelés
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Nyílt
2015.04.03.
5482/2015
71240000-2;71244000-0
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Budapest
2015.04.28.

Közjogi szervezet
Városi közlekedési szolgáltatások

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
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Gábor
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Telefon: +36 14113059
E-mail: nagyg2@metro4.hu
Fax: +36 14113052
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.metro4.hu
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): Városi közlekedési szolgáltatások
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
2

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:
A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz) projektre
vonatkozóan egységes, konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA) készítése.
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)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
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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:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
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
Vállalkozási szerződés a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal
I. szakasz) projektre vonatkozóan egységes, konzisztens záró költség-haszon elemzés (CBA)
készítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
71240000-2

További tárgyak:

71244000-0

Kiegészítő szójegyzék

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
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)
A Kohéziós Alap finanszírozású KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 megnevezésű (Budapesti 4-es
metróvonal I. szakasz) program zárójelentésének mellékletét képező Költség-haszon elemzés
(CBA) elkészítése, a jogszabályok, a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósított
projektek zárásának és fenntartásának kezeléséről szóló útmutató és a vonatkozó
jogszabályoknak, valamint az Európai Bizottság által támasztott követelményeknek megfelelően, a
támogatás megítélése óta eltelt időszak tényadatainak felhasználásával, magyar és angol nyelven.
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A jelen Szerződés célja a Zárójelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadásának és az Európai
Bizottság részére történő megküldésének, illetve a támogatással való elszámolás biztosítása a
Vállalkozó által készített Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítésével.
Kulcselemek:
1.) Megrendelő részére történő gyors elemzés elvégzése (KD1)
- forgalmi hatásvizsgálat
- közgazdasági költségek felmérése
- projekt hozamainak becslése (pénzügyi mellett a nem mérhető költségek felmérése,
számszerűsítése)
- áthúzódó munkák hatása a költségekre és hozamokra
- támogatás intenzitásának számítása
- dugódíj hatásának becslése
2.) Tartalmi elemek
a) műszaki és szakmai tartalom felmérése, figyelemmel a teljes körűségre és a KÖZOP zárásig
megvalósuló tartalomra is)
b) forgalomelemzés és hatásvizsgálat teljes körűsége
c) a projekt hatásainak elemzése (társadalmi-gazdasági esélyegyenlőség, horizontális alapelvek,
környezetvédelmi fenntarthatóság).
d) a projekt működési költségeinek és bevételeinek, valamint a pénzügyileg nem mérhető
ráfordítások és hozamok számszerűsítése
e) pénzügyi előrejelzés felülvizsgálata
f) útmutató szerinti kiegészített érzékenység és kockázatelemzés, tekintettel arra, hogy a záró
CBA-nak le kell fednie a hazai kiegészítő finanszírozásból megvalósuló elemeket is (tekintettel a
Bizottsági Határozat intézkedéseire is), a tett intézkedések elemzésével.
3.) A záró projekt jelentés releváns fejezeteivel való összhang megteremtése érdekében
a) eredmények, egyéb mutatók,
b) műszaki és szakmai taralom, tevékenységek,
c) az eltérések, okaik, kezelésük,
d) közbeszerzési kötelezettségek teljesítése,
e) valamint a projekt eredményei, egyéb mutatói elkészítése.
A Vállalkozónak rendelkezésre kell állnia a támogatott tevékenységnek (Budapesti 4-es metróvonal
I. szakasz megvalósítása) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 102/B. § (1) bekezdése szerint befejezésig, valamint az „Útmutató a Közlekedés
Operatív Program keretében megvalósított projektek zárásának és fenntartásának kezeléséhez”
című dokumentum szerinti záró kifizetési igénylésnek és a záró beszámolónak/zárójelentésnek a
projekt „szakmai és pénzügyi zárás” folyamata során történő KSZ általi jóváhagyásig és az Európai
Bizottság részére történő megküldéséig, illetve a támogatással való elszámolásig. A rendelkezésre
állási időszak alatt a Vállalkozónak az általa készített dokumentumokat szükség esetén
megfelelően át kell dolgoznia.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
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(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:
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: 120 (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)
1. Teljesítési Biztosíték, mértéke az Ajánlati Ár (ÁFA nélküli értékének) 5%-a.
A Teljesítési Biztosítékot, mint a Kbt. 126. § (2) bekezdése szerinti, a szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés
hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani.
A Teljesítési Biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél
fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia
vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Amennyiben a teljesítési biztosíték a szerződés hatályba lépésekor nem kerül benyújtásra
(ajánlatkérő részére átadásra) akkor az ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő)
élhet az elállás jogával.
A teljesítési biztosítékot az ajánlattevőként szerződő félnek (Vállalkozó) a tényleges projektzárásig
a Zárójelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadásáig kell fenntartania.
A Teljesítési Biztosíték említett határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell.
2. Késedelmi kötbér
Az ajánlattevőként szerződő fél a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelmi kötbér fizetésére
köteles az alábbiak szerint:
A részhatáridők és a zárójelentés ajánlattevőként szerződő félnek felróható késedelme esetén a
fizetendő késedelmi kötbér az adott részre vonatkozó Ajánlati Ár (ÁFA nélküli értékének) 1 %-a
naponta.
A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a szerződés szerinti feladatok ellátásáért
fizetendő Ajánlati Ár (ÁFA nélküli értékének) 20%-át. A késedelmi kötbér maximális mértékének
elérésekor a Megrendelő jogosult előzetes felszólítás és indokolás nélkül, azonnali hatállyal
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felmondani a szerződést.
Ha a Vállalkozó késedelme a 30 naptári napot meghaladja, úgy a Megrendelő - mérlegelése szerint a szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja, s a késedelmi kötbéren felüli kárait
és költségeit is követelheti.
3. Meghiúsulási kötbér
Az ajánlattevőként szerződő fél a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles az alábbiak szerint:
A Ptk. 6:180 § (2) bekezdése értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a
Vállalkozó felelős, a teljesítés elmaradása miatt a Vállalkozó szerződésszegése és a Megrendelő
részéről történő azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó köteles a szerződés szerinti
feladatok ellátásáért fizetendő Ajánlati Ár ÁFA nélküli értéke) 20%-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért megfizetni a szerződés megszűnésétől számított 15 naptári napon belül. A
meghiúsulási kötbér nem tartalmazza a szerződés megszűnéséig a Megrendelő részére járó
késedelmi kötbér összegét.
A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatti azonnali hatályú felmondás esetén a
Megrendelő jogosult - a meghiúsulási kötbéren felül - az ebből eredő minden kára, illetve
többletköltsége megtérítését a Vállalkozótól igényelni.
4. Titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatos kötbér
Az ajánlattevőként szerződő fél a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján „titoktartási kötelezettség
megszegésével kapcsolatos kötbér” fizetésére köteles az alábbiak szerint:
Amennyiben Vállalkozó, vagy Vállalkozó bármely munkavállalója, alvállalkozója, közreműködője a
titoktartási kötelezettséget megszegi, Vállalkozó kötelesek esetenként 500.000 Ft összegű kötbért
fizetni Megrendelő részére. A titoktartási kötelezettség második alkalommal történő megsértése
esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását az Ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
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 Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított
forrásokból történik.
A Támogatás intenzitása: 89,313500%. A Támogatási Szerződés szerint a Kedvezményezett Fővárosi
Önkormányzat saját forrásának az Elszámolható Költséghez viszonyított aránya 10,686500
százalék. Az ellenszolgáltatás teljesítésének finanszírozása az Ajánlatkérő szándékai szerint
támogatásból fog történni.
A számlák kifizetésére utófinanszírozással kerül sor.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítéseket követően 3 db részszámla és 1 db végszámla adható
be.
Az első részszámlához tartozó KD1 részhatáridő teljesítés időpontja: a szerződés aláírásától
számított 30. nap.
Az első részszámla benyújtásának feltétele: Megrendelő által kért gyors elemzés elkészítése.
Az első részszámla nettó összege: a vállalkozási díj 30%-a.
A második részszámlához tartozó KD2 részhatáridő teljesítés időpontja: a szerződés aláírásától
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számított 85. nap.
A második részszámla benyújtásának feltétele: Megrendelővel és a támogatás folyósításában és
felhasználásában résztvevő szervezetekkel (Támogató, Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet,
Kifizető Hatóság, Fővárosi Önkormányzat) egyeztetett és általuk jóváhagyott
költséghaszon-elemzés tervezet magyar nyelvű, nem véglegesnek szánt („draft”) verziójának
átadása.
A második részszámla nettó összege: a vállalkozási díj 40%-a.
A harmadik részszámlához tartozó KD3 részhatáridő teljesítés időpontja: a szerződés aláírásától
számított 105. nap.
A harmadik részszámla benyújtásának feltétele: Megrendelővel és a támogatás folyósításában és
felhasználásában résztvevő szervezetekkel (Támogató, Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet,
Kifizető Hatóság, Fővárosi Önkormányzat) egyeztetett és általuk jóváhagyott
költséghaszon-elemzés véglegesnek szánt magyar és angol nyelvű verziójának átadása.
A harmadik részszámla nettó összege: a vállalkozási díj 20%-a.
A végszámlához tartozó KD4 részhatáridő teljesítés időpontja: a szerződés aláírásától számított
120. nap.
A végszámla benyújtásának feltétele: Zárójelentés mellékletét képező költség-haszon elemzéssel
kapcsolatos megrendelői, és a támogatás folyósításában és felhasználásában résztvevő
szervezetekkel (Támogató, Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet, Kifizető Hatóság, Fővárosi
Önkormányzat) általi kérdések megválaszolása, adatszolgáltatás, szükséges változtatások
átvezetése, költség-haszon elemzést érintő megrendelői igények kielégítése és a Zárójelentés
elfogadása.
A végszámla nettó összege: a vállalkozási díj 10%-a.
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, átutalással
teljesíti.
A fizetési határidő a Ptk. 130. § (1) és (2) bekezdésében írottak szerint.
Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló mindenkor hatályos 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36./A.§ rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125.§ (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
Vonatkozó jogszabályok:
- 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről;
A részletes fizetési feltételeket az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem az önálló ajánlattevők által, sem a közös ajánlattevők által a
Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (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)
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Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 56.§
(3)-(4) bekezdéseire és a Kbt. 57. § (3) bekezdésére is).
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya
alá tartozik.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) - d) és f) pontjainak hatálya
alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 57. § (3) bekezdéseire is).
Igazolási mód az ajánlattevőre vonatkozóan:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 58. § (2) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12. § -a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének,
valamint a Kbt. 57. § (1) a) - d) és f) pontjainak bekezdésének hatálya alá.
Igazolási mód az alvállalkozókra és az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más
szervezetekre vonatkozóan:
A Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében az
ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok tekintetében, az alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása
szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint nyújtja be a
nyilatkozatokat.
A kizáró okok tekintetében benyújtásra kerülő nyilatkozatok dátumai nem lehetnek korábbiak a
jelen Ajánlati felhívás feladásának napjánál.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett
be. [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]
Továbbá az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira:
1. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.
§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési
Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.)]
2. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (Közbeszerzési
Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) az ajánlattevőnek illetve azon közös ajánlattevőnek, aki jelen alkalmassági követelményt igazolja,
csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - vagy annak
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meghatározott részét - az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti év vonatkozásában,
ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló - a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján, magyar
nyelven és ingyenesen - a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait
az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az a) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (költség-haszon elemzés (CBA) készítése) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági követelmény
tekintetében, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (költség-haszon elemzés (CBA)
készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a
25 millió forintot.
b) az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az Ajánlati felhívás feladását
megelőző 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (költség-haszon elemzés (CBA)
készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatot,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Ha az ajánlattevő a b) pontban előírt árbevételt azért nem tudja teljesíteni, mert az előírt időszak
kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (költség-haszon elemzés (CBA) készítése)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a 25 millió
forintot.
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő az a) vagy b)
pontok szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles
az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt
megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 45. §] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás
kérésben az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (III.2.2) b) pont) a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon fenti követelménynek (III.2.2) a) pont),
amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelmény(eke)t, mely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. 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.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet
kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot köteles
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ajánlatához csatolni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők esetében a
gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm.
rendelet 14. § (5) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha az alábbi a)-b) pontokban meghatározott
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel(nek) meg:
a) az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek [Kbt. 55. § (4) bek.] a letelepedés helye szerint
irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, az Ajánlati felhívás feladását megelőző
utolsó 3 üzleti év beszámolója alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az Ajánlati felhívás
feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából (költség-haszon elemzés (CBA)
készítése) összességében elért, legalább 30 millió forint nettó árbevétellel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben végzett, befejezett szolgáltatások ismertetését,
amelyeknek tartalmazniuk kell a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél
megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a referenciamunkának és a „költség-haszon elemzés
(CBA)” munkarésznek a teljes munkához viszonyított arányának és ellenértékének az ismertetését,
amelyet ténylegesen a referencia munkát felmutató gazdasági szereplő végzett, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) pontja kapcsán bemutatott referenciákat a
Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 16.§ (5) bekezdés előírásai
szerint kell igazolni.
Közös ajánlattevőként teljesített munkákra vonatkozó referencia igazolása esetén a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése is irányadó.
b) Az ajánlathoz csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése d) pontjának
megfelelő cégszerűen aláírt nyilatkozatot azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek az ajánlat
benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket
mely pozícióra kívánja megajánlani.
Csatolni kell továbbá a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre
állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember iskolai és szakmai végzettségét, munkahelyei megnevezését, és a megfelelő szakmai
tapasztalatát igazolandó, az ellátott funkciók és feladatok felsorolását.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az
adott szakember gyakorlati idejébe.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
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szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 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 a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak
szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az
ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi
teljesítések bemutatása igazolta.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet
kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti nyilatkozatot
köteles ajánlatához csatolni.
A műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények igazolhatók a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha az alábbi a) és b) pontokban meghatározott
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:
a) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, teljes mértékben
szerződésszerűen teljesített, minimum 1 db, közlekedési nagyprojekthez kapcsolódó, legalább
nettó 25 millió forint ellenértékű, költség-haszon elemzés (CBA) készítésére vonatkozó
referenciával.
Nagyprojektnek minősül a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 19a pontja alapján az 1083/2006/EK
tanácsi rendelet 39. cikke szerinti projekt, valamint az 1303/2013/EU rendelete 100. cikkében
előírtaknak megfelelő projekt.
Amennyiben a referenciamunka nem kizárólag költség-haszon elemzés (CBA) készítésére
vonatkozik, akkor a referenciamunka csak akkor fogadható el, ha egyrészt a referenciamunkát az
alkalmasság igazolásához felhasználó gazdasági szereplő a „költség-haszon elemzés (CBA)”
megnevezésű munkarészt saját maga készítette, másrészt a „költség-haszon elemzés (CBA)”
megnevezésű munkarész ellenértéke elérte a (nettó) 25 millió forintot.
Amennyiben a költség-haszon elemzés (CBA) készítésével kapcsolatos referenciamunkát az
alkalmasság igazolásához felhasználó gazdasági szereplő közös ajánlattevőként (konzorciumban)
teljesítette és a teljesített vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy
nyilatkozat kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak a „költség-haszon elemzés
(CBA)” megnevezésű munkarésszel kapcsolatosan, a referenciát felmutató gazdasági szereplő
saját maga által teljesített részarányt veszi figyelembe.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján, ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy
nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze
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tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a költség-haszon elemzés (CBA) készítésével
kapcsolatos teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az
igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ezekre a tényekre a
referencia igazolásban vagy nyilatkozatban hivatkozni kell.
Az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 évet ajánlatkérő a Kbt. 37.
§-ban rögzített határidő- számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi, a
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező
szakemberekkel:
b1) Projektvezető /
- projektvezetésben szerzett minimum 3 év szakmai gyakorlat költség-haszon elemzést (CBA)
tartalmazó szolgáltatási munkákban,
- legalább 1 db EU-s projekt kapcsán támogatási kérelem és/vagy zárójelentés költség-haszon
elemzésének (CBA) elkészítésében szerzett tapasztalattal, gyakorlat,
- a szakmai angol nyelv felsőfokú ismeret;
b2) Pénzügyi elemző szakember / pénzügyi
- elemzőként szerzett minimum 3 év szakmai gyakorlat költség-haszon elemzést (CBA) tartalmazó
szolgáltatási munkákban,
- a szakmai angol nyelv felsőfokú ismerete;
Egy szakember csak egy pozícióra vehető igénybe.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
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
igen

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:
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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:
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)
CBA
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)
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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: 2015/04/28 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 20000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A megadott ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Ajánlatkérő részére az ÁFÁ-val növelt összeget a Kbt. 124.
§ (4) bekezdés szerinti szervezet általi átutalással fizethető meg a BKV Zrt. DBR Metró Projekt
Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú számlájára. (Az átutalási
dokumentumon a befizetés jogcímét [„CBA készítés Ajánlatkérési Dokumentáció ellenértéke”] fel
kell tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló
címére.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/04/28 (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
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb:
Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/04/28 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Hely: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. III. em.
nagytárgyaló)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárásra a Kbt. 62.§-ában szereplő rendelkezések az irányadóak.
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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
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A 4-es metró projekt megvalósítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Közlekedés Operatív
Program (KözOP), „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című fejezetben kiemelt
prioritást élvez. A projekt megvalósításához a Főváros 2008. május 7-én Kohéziós Alap Támogatási
Kérelmet tartalmazó pályázati anyagot nyújtott be a Közreműködő Szervezethez (projekt azonosító:
KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001). Az Európai Bizottság 2009. szeptember 2-án hozott határozatot a
projekt I. szakaszának (Budapest Kelenföld - Budapest Keleti pu.) Kohéziós Alapból történő
támogatásáról.
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)
A Dokumentáció átvehető munkanapokon 9.00-12.00, valamint 13.00-14.00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00-10.00 óra között az „A” mellékletben megadott
címen. A Dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Ha az ajánlattevő a
Dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.
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:
III.2.2. a) és b) pont, valamint III.2.3. a) és b) pont.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként - az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 500.000,- HUF, azaz ötszázezer forint.
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
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ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú számlájára. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell
tüntetni a befizetés jogcímét.
Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát,
illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell.
Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie az ajánlatkérő
bankszámlájára.
Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott Ajánlati Biztosítéknak legalább a IV.3.7) pontban
megadott ideig kell érvényben maradnia.
Mindazonáltal az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy az ajánlattételi határidőtől
számítottan 120 napig érvényben lévő ajánlati biztosítékot nyújtsanak be ajánlatuk beadásával
egyidejűleg figyelemmel a Kbt. 83. § (7) bekezdésére, továbbá a 65. § (2) bekezdésére és ezzel
összefüggésben az 59. § (7) bekezdésére, valamint a 124. § (5) bekezdésére.
A Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati
biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben
bocsátja rendelkezésre.
Az ajánlati biztosíték nem válik az eljárást lezáró szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérőt illeti meg.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1. Az Ajánlatkérési Dokumentáció átvétele: Az ajánlat benyújtásának feltétele az Ajánlatkérési
Dokumentáció átvétele. A Dokumentáció átvehető munkanapokon 9.00-12.00, valamint 13.00-14.00
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00-10.00 óra között az „A”
mellékletben megadott címen. A Dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Ha
az ajánlattevő a Dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.
2. Az Ajánlatkérő előzetes telefonos időpont egyeztetést követően 2015. április 14.-én és 2015.
április 15.-én 8:00 órától 14:00 óráig - titoktartási nyilatkozat cégszerű aláírását követően lehetőséget nyújt az alábbi dokumentumokba való iratbetekintésre.
- a rendelkezésére álló tervek és dokumentumok,
- a rendelkezésére álló használatba vételi és építési engedélyek
- a rendelkezésre álló szerződések,
- forgalmi és hatásvizsgálati tanulmányok,
- Támogatási Kérelem és mellékletei
- Támogatási Szerződés és mellékleteit,
A betekintés helyszíne: BKV Zrt. DBR Metró Projektigazgatóság (MAGYARORSZÁG, 1077 Budapest,
Kéthly Anna tér 1. III. em.).
3. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az Ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérési
dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre
közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja
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a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 3db elektronikus másolati példány benyújtását.
Amennyiben a felbontott papír alapú ajánlat és az ajánlat elektronikus másolati példányai között
bármilyen eltérés van, akkor az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsát ki az ajánlattevőnek 1
munkanapos határidővel. Amennyiben a hiánypótlás során csatolt elektronikus formájú, ajánlati
másolati példányok még mindig nem egyeznek meg maradéktalanul a papír alapú példánnyal, vagy
ajánlattevő a hiánypótlás során nem csatolja az ajánlat elektronikus másolati példányát, úgy
ajánlatkérő az ajánlat bírálatát kizárólag a papír alapú példány alapján végzi el, mely bírálat során az
ajánlatkérő nem veszi figyelembe a papír alapú ajánlati példányban nem fellelhető, kizárólag az
ajánlat elektronikus másolati példányában található dokumentumot, információt.
4. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címre: (BKV Zrt. DBR Metró Projekt
Igazgatóság, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. III. em. 324.). 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.
5. Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben
foglaltakra, A Kbt. 36. § (3) bekezdése értelmében az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott
egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírást tartalmazó
példányát kell tartalmaznia.
6. A Kbt. 26. §-a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt
százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor
nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös
ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való
részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
7. A Kbt. 40. § (1) bekezdése a) és b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni, és 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. Az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról is, ha nem kíván a Kbt. 40. § (1) bekezdése a) vagy b) pontja alapján
alvállalkozót igénybe.
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése értelmében előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, továbbá a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
9. Hiánypótlás szabályai: Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-nak és az alábbi szabályoknak megfelelően
biztosít hiánypótlást:
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az
ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal, egy munkanapos határidővel fog újabb hiánypótlást
elrendelni.
10. Határidők: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel a hirdetményben (Ajánlati felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény
(Ajánlati felhívás) feladását követő napon kezdődnek.
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11. Irányadó idő: A teljes Ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.
12. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű
fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy
készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten
nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja.
13. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásba részt vevő
gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásba részt vevő gazdasági
szereplő tekintetében nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az
alkalmasság igazolásba részt vevő gazdasági szereplő részéről.
Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy
hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, az ajánlattételi határidő lejártának
időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell
csatolni.
Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó.
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban
lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9: §
(1) bekezdése szerinti aláírási mintájának egyszerű másolati példányát. Nem magyarországi
letelepedésű cégek esetében elegendő a cégjegyzésre jogosult közjegyző előtt tett aláírásmintáját
csatolni.
14. Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban - átalakulásra
hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a
szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t.
15. Az ajánlatok bontása:
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell
megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat
felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján
értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül
ismerteti a közbeszerzés - a Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült
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értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatok
bontásán egy - ott jelen lévő, a fenti 2. bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését
követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti
felolvasólapba.
Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül küld meg az összes ajánlattevőnek.
16. Az ajánlatok értékelése:
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja
alapján (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) bírálja el.
17. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására:
ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárást alkalmazhat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú (Budapesti 4-es metróvonal I.
szakasz) projektre vonatkozó költségelemzés, költséghaszon elemzés (CBA) munkákkal
kapcsolatban végzendő további szolgáltatások beszerzése tárgyában, amennyiben az új
szolgáltatás és a jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás becsült értéke nem éri el az uniós
értékhatárt.
18. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az
ajánlatban szereplő nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Az árbevétel
tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák
tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
19. A jelen Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2011. évi CVIII. Törvény előírásai szerint kell eljárni.
20. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. A minősített ajánlattevőknek a 310/2011 Korm. 20.§ (4) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta
meg, így a minősített ajánlattevőknek valamennyi jelen felhívásban meghatározott alkalmassági
követelmény tekintetében külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
- a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti pénzügyi és
gazdasági alkalmassági minimumkövetelmények,
- 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti műszaki, illetve
szakmai alkalmassági minimumkövetelmények,
22. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy átlátható
szervezetnek minősül a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja alapján.
23. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt
terheli függetlenül az eljárás eredményétől.
24. Az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzést lezáró szerződést a III.1.2) pontban megjelölt
támogatásból kívánja finanszírozni. A 1014/2015. (I.22.) Korm. határozat 8. és 16. pontjára
figyelemmel az ajánlatkérő emiatt felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 40. § (3) és (4)
bekezdésére. A Kormány vagy a Nemzeti Fejlesztési Bizottság előzetes hozzájárulásának hiányát
olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy
teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9)
bekezdés], valamint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
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hatályba lépését felfüggesztő feltételhez köti.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/03 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
Postai cím: Kéthly Anna tér 1. III. emelet 324.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Gábor
Telefon: +36 14113059
E-mail: nagyg2@metro4.hu
Fax: +36 14113052
Internetcím (URL): www.metro4.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
Postai cím: Kéthly Anna tér 1. III. emelet 324.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Gábor
Telefon: +36 14113059
E-mail: nagyg2@metro4.hu
Fax: +36 14113052
Internetcím (URL): www.metro4.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
Postai cím: Kéthly Anna tér 1. III. emelet 324.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Gábor
Telefon: +36 14113059
E-mail: nagyg2@metro4.hu
Fax: +36 14113052
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Internetcím (URL): www.metro4.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:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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