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I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kínai – Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: 2 

Postai cím: Máriássy utca 7. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU 11 Postai irányítószám: 1095 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: dr. Vas Erzsébet Telefon: 00 36 30 9787 900 

E-mail: chrn.procurement@bbproject.hu  Fax: (00) 36 1 511 2474  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mavcsoport.hu/bbproject  

A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 

I.3) Kommunikáció 

◯ A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL) 

X A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: 

https://www.mavcsoport.hu/bbproject 

További információ a következő címen szerezhető be 

X a fent említett cím 

◯ másik cím: (adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikusan: (URL) 

X a fent említett címre 

◯ a következő címre: (adjon meg másik címet) 

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. 

Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

 

I.6) Fő tevékenység 

http://simap.ted.europa.eu/
mailto:procurement@bbproject.hu
https://www.mavcsoport.hu/bbproject
https://www.mavcsoport.hu/bbproject


 

◯ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

◯ Villamos energia 

◯ Földgáz és kőolaj kitermelése 

◯ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 

◯ Víz 

◯ Postai szolgáltatások 

◯ Vasúti szolgáltatások 

◯ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-

szolgáltatások 

◯ Kikötői tevékenységek 

◯ Repülőtéri tevékenységek 

X Egyéb tevékenység: vasúti infrastruktúra fejlesztés 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.)  ( EPC  - Engineering 

Procurement Construction szerződés)  

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

   45234100-7 Vasútépítés  

 

II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás ◯ Árubeszerzés ◯ Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.) vasútvonal fejlesztéshez kapcsolódó beszerzés (EPC - 

Engineering Procurement Construction szerződés) 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll ◯ igen X nem 

Ajánlatok ◯ valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ csak egy részre nyújthatók be 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

 

II.2) Meghatározás 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Ferencváros állomás (kiz.) - Soroksár (kiz.) vasútvonal fejlesztéshez 

kapcsolódó beszerzés (EPC- Engineering Procurement Construction szerződés)  

Rész száma: 2 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 1  

34632200-8 Vasúti villamos jelzőberendezések 

34632300-9 Vasúti villamos berendezések 

34941000-5 Sínpálya és tartozékai 

34946000-0 Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek 

45213321-9 Vasútállomás építése 

45221112-0 Vasúti híd építése 

45221213-8 Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés 



 

45234000-6 Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése 

45234113-1 Pályabontás 

45234114-8 Vasúti töltés építése 

45234115-5 Vasúti jelzések szerelése 

45234116-2 Pályaépítés 

71311230-2 Vasútmérnöki szolgáltatások 

79930000-2 Különleges tervezési szolgáltatások 

79311100-8 Közvéleménykutatás-tervezési szolgáltatások 

 

Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. cikk (2) bekezdés 2. pontja 

szerint a MÁV Zrt. mint Megrendelő gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket az EPC szerződés alapján. 

A szerződés a fő tárgya: Ferencváros állomás (kiz.) – 75+ 00 szelvény a 150-es számú MÁV vasútvonali szakasz fejlesztése a 6+00-

75+00 szelvények között, v = 80 km/h sebességre, fő szabály szerint al-és felépítményekkel, 1 db nagyállomás (Soroksári út) 

érintésével. A szerződés tárgya szerinti vasútvonal hossza kb. 6,9 vkm (cca 14 vágánykilométer) 

 

A beszerzés tárgya az alábbi elemeket tartalmazza:  

 

1. A fő paramétereket a hatályos EU TEN-T hálózatra (P4 osztály) vonatkozó specifikáció szerint kell fejleszteni, vegyes 

forgalom figyelembevételével.   

2. Tervezési sebesség 80 km/h horizontális és vertikális elrendezésben  

3. Engedélyezési sebesség: 80 km/h 

4. Nyíltvonali vágányok száma: 2 

5. Felépítmény típusa: 60-as rendszer 

6. Min 28 db (állomási,vonali) kitérő építése és/vagy cseréje  

7. Tengelyterhelés: 225 KN  

8. Villamosított vonal (25 kV, 50 Hz) FET vezérléssel, váltakozó áramú villamos felsővezeték építése és/vagy átépítése 

(oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték cseréj, kiépítés, stb.).  

9. Új állomási és vonali biztosítóberendezés, KÖFI + ETCS L2, GSM-R rendszer létesítése (jelfogó-függéses 

biztosítóberendezéssel rendelkező nagyállomáson üzemelés alatt) 

10. Tehervonatok maximális hossza: 750 m 

11. Tengelyátszerelt kocsik közlekedésének figyelembevétele 

12. Ideiglenes megállóhelyi peron utasforgalmi és üzemeltetési célú létesítményeinek kialakítása.  

13. Utasforgalmi terek PRM előírásoknak való megfeleltetés. 

 

A főbb tervezési és kivitelezési feladatok az alábbiakat foglalják magukba:  

  

1. A teljes tervdokumentáció elkészítése engedélyezésre (Engedélyezési és Kiviteli tervek) 

2. Jogszabályoknak megfelelő tanúsítás (NoBo-DeBo) 

3. Megrendelő által készített Környezetvédelmi hatástanulmány alapján környezetvédelmi engedély beszerzése 

4. A kisajátítási tervek elkészítése a változások földhivatali átvezettetésével együtt 

5. Az összes építési engedély megszerzése 

6. Az építéshez szükséges minden részletes terv elkészítése, a kezelők jóváhagyásának beszerzése 

7. Az építési ütemtervek elkészítése, a kezelői hozzájárulások beszerzése 

8. Összhangot kell teremteni az építési tervvel, közreműködés a kisajátítási eljárásban 

9. Építés (A munkaterület átadásától a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtéig) 

10. A használatba vételi engedély megszerzésében való részvétel 

11. Megvalósítási dokumentáció elkészítése 

12. Jótállási kötelezettségek 

 

A szerződéses feltételek részét képezi egyrészről az Általános Szerződési Feltételek, amely magában foglalja a „Fédération 

Internationale des Ingenieurs-Conseils” (FIDIC) által kiadott SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL 

TERVEZETT  GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK  TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI A 

KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL feltételek 1999-es első kiadása, a Különös Feltételek, melyek az 

Általános Szerződéses Feltételek Ajánlatkérő által megfogalmazott módosításait és kiegészítéseit tartalmazza, és amelyeket az 

Ajánlatkérő az Általános Szerződési Feltételekkel egységes szerkezetbe foglalt, valamint a Szerződéses Megállapodás és 

mellékletei.    



 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

◯ Az alábbiakban megadott szempontok 

 Minőségi kritérium –  

1. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott szakember 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns 

szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap]; súlyszám: 10 

2. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai 

többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap]; súlyszám: 10 

3. A felhívás III.1.3) M2)D pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai 

többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap]; súlyszám: 10 

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20  

X  Ár –  Súlyszám: 70 21 

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium.  

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: [                ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 

vonatkozóan) 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Az időtartam hónapban: 38 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [     ] 

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem       A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 

 

 

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ 

(nyílt eljárások kivételével) 

A részvételre jelentkezők tervezett száma:  

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ] 

 

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ◯ igen X nem 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók ◯ igen X nem        Opciók ismertetése: 

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról 

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

II.2.14) További információ: 

Értékelés a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint. 

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték. 

Ár esetén: fordított arányosítás;1-3. részszempont: egyenes arányosítás. 

Az értékelés módszerével kapcsolatos részletszabályokat az Ajánlattételi Dokumentáció I. kötete tartalmazza.    

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 



 

 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

az alább meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll: 

 

1. Jogerősen elítélték a következő okok valamelyike miatt: 

a) a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való részvétel; 

b) az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről 

szóló egyezmény 3. cikkében és a 2003/568/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

korrupció, valamint a magyar jogban vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupció; 

c) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében vett csalás; 

d) a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1., illetve 3. cikkében meghatározott terrorista bűncselekmény vagy terrorista 

csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény, vagy az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való 

felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

e) a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosás vagy terrorizmus 

finanszírozása; 

f) a 2001/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében meghatározott gyermekmunka és az 

emberkereskedelem más formái; 

2. Jogerősen elítélték az elmúlt öt évben a vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, cégvezetőjét vagy 

gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagját, vagy személyes joga szerinti az előbbieknek megfelelő döntéshozatali joggal 

rendelkező személyt az III.1.1) 1. pontban meghatározott bűncselekmények valamelyike miatt, és a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

3. Jogerősen elítéltek az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - a III.1.1) 1. pontban meghatározott bűncselekmények miatt 

olyan személyt, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának 

tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 

felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.; 

4. Egy évnél régebben lejárt adó-vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, 

amennyiben ezt olyan bírósági vagy közigazgatási határozat állapítja meg, amely a gazdasági szereplő székhelye szerinti 

ország vagy a magyar jogi rendelkezések szerint jogerős.   Kivételt képez ezen kizáró ok alkalmazása alól az az eset, ha a 

gazdasági szereplő az ajánlat benyújtásáig a tartozását, az esetleges kamatot és bírságot megfizette, illetve a tartozás 

megfizetésére fizetési halasztási engedélyt kapott. 

5. Az a gazdasági szereplő, amely a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád 

vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született 

egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvény 1. sz. Mellékletének VI. pontjában meghatározott tiltott magatartást 

valósított meg vagy erre kísérletet tett a jelen beszerzési eljárás során.; 

6. Az a gazdasági szereplő, amely szerepel az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vagy a Világbank feketelistáján.; 

7. Végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított 

felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 

folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.; 

8. Tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

9. Gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős 

bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

10. Aki vagy amely a kizáráshoz, az alkalmasság igazolásához szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot 

tett, információkat tartott vissza; 

11. Akinek esetében az összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő 

versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni. 

12. Akinek nincs jogalanyisága, vagy nem rendelkezik jogképességgel, vagy ez nem állapítható meg. 

 

Kizáró ok fenn nem állásának igazolása: 

 

1. A III.1.1) 1. pont szerinti kizáró okok fenn nem állását kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni.  



 

Az ajánlattevőnek az illetékes hatóság vagy bíróság igazolását kell benyújtani. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a jelen pont szerinti kizáró okokkal kapcsolatban igazolást, vagy az nem terjed 

ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy 

ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 

előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. 

A jelen pont szerinti Európai Uniós dokumentumok pontos megnevezését az Ajánlattételi Dokumentáció 1. kötete tartalmazza.   

2-3. Az ajánlattevőnek az illetékes hatóság vagy bíróság igazolását kell benyújtani. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a jelen pont szerinti kizáró okokkal kapcsolatban igazolást, vagy az nem terjed 

ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy 

ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 

előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. 

4. Az ajánlattevőnek az illetékes hatóság vagy bíróság igazolását kell benyújtani. 

Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, akkor elég erre utalnia. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a jelen pont szerinti kizáró okokkal kapcsolatban igazolást, vagy az nem terjed 

ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy 

ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 

előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. 

5. Az Ajánlatkérő ellenőrzi a beszerzési eljárás lefolytatása során. 

6. Az Ajánlatkérő ellenőrzi a beszerzési eljárás lefolytatása során a dokumentációban megadott internetes címen. 

7. Az Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján a www.e-

cegjegyzek.hu címen magyarországi gazdasági szereplők esetében.  

Amennyiben az ajánlattevő ebben az adatbázisban nem szerepel, a letelepedése szerinti ország illetékes hatósági igazolását kell 

benyújtani.  

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a jelen pont szerinti kizáró okokkal kapcsolatban igazolást, vagy az nem terjed 

ki az e pontban hivatkozott esetre, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt 

tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.  

8. Az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján  

www.e-cegjegyzek.hu címen magyarországi gazdasági szereplők esetében.  

Amennyiben az ajánlattevő ebben az adatbázisban nem szerepel, a letelepedése szerinti ország illetékes hatósági igazolását kell 

benyújtani.  

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a jelen pont szerinti kizáró okokkal kapcsolatban igazolást, vagy az nem terjed 

ki az e pontban hivatkozott esetre, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 

előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.  

9. Az ajánlattevőnek az illetékes hatóság vagy bíróság igazolását kell benyújtani. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a jelen pont szerinti kizáró okkal kapcsolatban igazolást, vagy az nem terjed ki 

az e pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha 

ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 

előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. 

10-11. Ajánlatkérő ellenőrzi a Beszerzési Eljárás lefolytatása során. 

12. Cégkivonat, vagy annak hiánya esetén hatáskörrel rendelkező hatóság igazolása. 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A III.1.1) pontban 

meghatározott kizáró okok hiányának a beszerzési eljárás teljes időtartama alatt fenn kell állnia.  

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat keltezése nem lehet előbbi, mint az ajánlati felhívás feladásának időpontja. 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.  

Az ajánlattevőnek a III.1.1) 4. és 5. pontokban írt kizáró okok kivételével lehetősége van arra, hogy bizonyítékkal szolgáljon a 

tekintetben, hogy az adott kizáró ok ellenére az általa tett intézkedések megfelelően igazolják a megbízhatóságát.  

A fenti határidőket az ajánlati felhívás feladásának a napjától visszafelé kell számítani. 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/


 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 

 

 

P1) 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt 

üzleti évben a beszerzés tárgyából származó (vasútépítés és/vagy vágányépítés valamint ezekhez kapcsolódó létesítmények 

kivitelezése) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 35.000.000.000,- Ft értéket. 

 

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezeten keresztül is megfelelhetnek, azaz az éves árbevételeik összeadódnak. 

 

Igazolási mód:  

 

P1) 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 

három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a beszerzés tárgyából (vasútépítés és/vagy vágányépítés valamint ezekhez 

kapcsolódó létesítmények kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan 

megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra 

vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni.  

 

 

 

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

SZT1) 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem 

szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági 

szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló 

nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. 

 

SZT2) 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha a teljesítés során a tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplő nem szerepel az 

építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a 

nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a 

letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 

 

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód: 

SZT1) 

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari 

kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, 

vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 

 

SZT2) 

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy a gazdasági 

szereplő szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara 

névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolni kell az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a 

szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

M1) 



 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától 

visszafelé számított 3 évben [A) referencia esetében] / 5 évben [B)-E) referencia esetében] az alábbi befejezett (teljesített / sikeres 

műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó igazolt 

referenciákkal: 

A) Összesen legalább 10 vágány km vasútvonal engedélyezési és/vagy kiviteli (vagy egyesített engedélyezési és kiviteli) terv 

készítése, mely nyíltvonali és/vagy állomási vágányainak építése, vagy átépítése, al-és felépítménnyel, felsővezeték hálózattal, 

továbbá biztosító berendezés együtt, 

B) Összesen legalább 10 vágány km vasútvonal nyíltvonali és/vagy állomási vágányainak építése, vagy átépítése, al-és 

felépítménnyel együtt, 

C) Legalább 1 db állomáson min. 15 csoport kitérő építése és/vagy cseréje, 

D) Legalább 10 km pályahálózaton végzett, 50 Hz 25 kV váltakozó áramú villamos felsővezeték építése és/vagy átépítése (amely 

tartalmazott oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték cseréjét illetve kiépítését); 

E) Legalább 1 darab üzemelés alatt álló nagy-állomási, jelfogó-függéses biztosítóberendezés átalakítása és/vagy építése. 

A bemutatott referenciákat akkor fogadja el ajánlatkérő, amennyiben azok teljesítése „országos vasúti pályahálózat”-on (OVP) 

történt. Ajánlatkérő az OVP fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti 

fogalmat érti. Ez az előírás nem jelent területi korlátozást.  

A vágányhossz tekintetében 1 m kétvágányú referencia egyenértékű 2 m egyvágányú referenciával, illetve több vágány esetén a 

hosszak többszörözhetőek. 

Nagy-állomás alatt ajánlatkérő a legalább négy vonat fogadásra kijelölt vágányt tartalmazó állomásokat érti.  

Biztosítóberendezés átalakítása alatt AK legalább egy vágány módosítását érintő változtatást ért. 

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimum feltételeknek való megfelelést. 

 

M2) 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi 

(teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel: 

A) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik  

a) releváns műszaki végzettséggel/képzettséggel és  

b) legalább 60 hónap vasútépítési irányítási területen szerzett projektvezetői, vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal, 

mely projektek átfogtak tervezési és kivitelezési feladatokat is. 

B) 2 fő felelős műszaki vezető (projektvezető helyettes) aki rendelkezik 

a) legalább 36 hónap vasútépítési irányítási területen szerzett projektvezetői, vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal; és 

b) a 2 fő legalább egyike rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői 

jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal.   

C) 1 fő a meglévő biztosítóberendezések átalakításának kivitelezéséhez, aki  

a) a 266 Kr. szerinti MV-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal 

és  

b) legalább 36 hónap vasúti állomási biztosítóberendezések építésében vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalattal 

rendelkezik. 

D) 1 fő, aki rendelkezik 

a) a 266 Kr. szerinti MV-KÉ jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel 

és gyakorlattal és 

b) legalább 36 hónap műtárgy építése területén szerzett szakmai gyakorlattal 

 

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.  

Az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat („a)”) és a „speciális szakmai tapasztalat” („b)”) között az 

átfedés megengedett. 

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a Vállalkozó, 

a felelős műszaki vezető munkáját, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a 

konzorciumvezetővel. 

Projektvezető-helyettes alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési 

jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet. 



 

 

M3)  

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT) a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához 

szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel: 

a) 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésére alkalmas sínhegesztő gép 

 

Igazolás módja: 

M1) 

Ajánlattevők (közös ajánlattevők) az alkalmassági követelménynek való megfelelésüket a másik szerződő fél igazolásával 

igazolják. A másik szerződő fél által adott igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:  

— a szerződés tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés, 

— a szerződés (tervezés, illetve építési beruházás) mennyisége, 

— az ellenszolgáltatásból való részesülés aránya, 

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel) 

— a teljesítés helye, 

— a sikeres műszaki átadás-átvétel / teljesítés időpontja, 

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefon-, faxszáma és e-mailcíme, 

— a szerződést kötő másik fél nyilatkozata, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

 

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból 

a szerződést közös ajánlattevőként teljesítő ajánlattevő teljesítésből, illetve az ellenszolgáltatásból való részesülésének az aránya 

egyértelműen megállapítható legyen.  

Amennyiben a referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes munkák elkülönítésével, úgy az 

ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 

tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az 

ellenszolgáltatásból részesült. 

A „B)-E)” referenciák esetében, a referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül 

teljesítettnek, ha a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja erre az időszakra esik; Az „A)” referencia esetében 

ajánlatkérő a 3 éven belül befejezett szolgáltatást veszi figyelembe. 

Az ajánlatkérő elfogadja a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesített részfeladatokra történő hivatkozást is. 

 

M2)  

Az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését  

− a szakemberek bemutatásával,  

− végzettségét igazoló okirattal,  

− valamint a szakember önéletrajzával – amely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is - igazolja.  

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás 

ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel 

időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).  

Csatolni szükséges a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. 

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai 

nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos 

dátumát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; 

ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai 

tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges). 

Az ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi 

figyelembe (átfedést Ajánlatkérő kizárólag az a) és a b) ponton belüli tapasztalat vizsgálata körében zárja ki). 

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. 

Egy szakember kizárólag egy alkalmassági kritériumnak való megfelelést igazolhat.  

 



 

M3) 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség 

leírását (gyártó, típus, teljesítmény) tartalmazó cégszerű nyilatkozatát. 

 

A (közös) ajánlattevő(k) megfelelhetnek az M1)-M3) alkalmassági követelménynek együttesen, illetve alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet útján is. 

Amennyiben az ajánlattevő(k) valamely alkalmassági követelménynek alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel kíván 

megfelelni, igazolnia kell, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az adott alkalmassági követelménnyel 

összefüggésben teljesítendő részfeladat teljesítésében részt fog venni és az ajánlathoz csatolnia kell az alkalmassági igazolásában 

részt vevő szervezet szerződését/ előszerződését/kötelezettségvállaló nyilatkozatát. 

 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:  

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 

hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 2 

Az EPC szerződéstervezet szerinti teljesítési biztosítékra, jótállási biztosítékra, anyavállalati garanciára, valamint a kötbérekre 

vonatkozó részletes rendelkezéseket a Szerződés tartalmazza.  

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Az előleg mértékére, az előleg elszámolására, az előleg biztosítás feltételeire, a kifizetésre vonatkozó rendelkezéseket a Szerződés 

tervezete tartalmazza. 

 

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: 2 

Nem 

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) 

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Az ajánlatkérő a jelen beszerzés tárgyának megvalósítását Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a 

Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán 

született egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvény alapján létrejövő hitelszerződés alapján nyújtott hitel 

felhasználásával biztosítja.  

Az ajánlatkérő a jelen beszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés hatályba lépését a hitelszerződés vagy az ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátott egyéb pénzügyi forrás nyújtásának érvényes hatályba lépéséhez, mint felfüggesztő feltételhez köti. 

Amennyiben a fent hivatkozott Egyezményben foglalt pénzügyi feltételek nem állnak fenn, és/vagy egyéb alternatív pénzügyi 

forrás nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére, akkor az ajánlatkérő megszüntetheti a szerződést. 

Amennyiben a fenti bekezdés szerinti finanszírozás hiánya a szerződés megkötését megelőzően nyilvánvalóvá válik, az ajánlatkérő 

döntése alapján nem köteles a szerződést megkötni, illetve eredménytelennek nyilváníthatja a beszerzést.  

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

 



 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

x Nyílt eljárás 

◯ Meghívásos eljárás 

◯Felhívással induló tárgyalásos eljárás 

◯ Versenypárbeszéd 

◯ Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [   ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ 

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a 

megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ◯ igen X nem 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: 2021/09/20 Helyi idő: 13.00 CET 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4 

Dátum:  

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: Angol és magyar nyelven 

(mindkettő kötelező). Az irányadó nyelv az angol.  

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 



 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 04/12/2021 

vagy Az időtartam hónapban: 2,5 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2021/09/20 Helyi idő:  13.00 CET Hely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7. 5. em., Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

X A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 2 

1. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt valamennyi írásban érdeklődő gazdasági szereplő számára előzetes cégadat (TED 

hivatkozási szám, név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma) 

megküldését követően (Érdeklődő gazdasági szereplő) korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Az 

Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus adathordozón a jelen felhívás I.1) pontjában megadott címen munkaidőben bocsátja 

az Érdeklődő gazdasági szereplő rendelkezésére. A dokumentációt az ajánlattevőnek, vagy közös ajánlattétel esetén legalább 

egy ajánlattevőnek igazolható módon át kell vennie az ajánlattételi határidő lejártáig. Érvénytelen az az ajánlat, amelyben 

legalább egy megjelölt ajánlattevő nem vette át a dokumentációt. 

2. Amennyiben egy ajánlattevő nyújt be érvényes ajánlatot, az ajánlatkérő a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 

3. Az ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel járó ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Ennek összege: 1.500.000.- 

USD  

4. Az eljárás megindítását követően információ kizárólag azon gazdasági szereplőknek adható egyidejűleg, azonos tartalommal 

és írásban, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték a jelen felhívásban meghatározott módon. (Lásd: VI.3) 1. pont)  

5. Tisztázó kérdések: az Érdeklődő gazdasági szereplők az ajánlattételi dokumentációval kapcsolatban tisztázó kérdéseket 

tehetnek fel az ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidőt 24 nappal megelőző napig. Az ajánlatkérő a válaszokat 10 nappal az 

ajánlattételi határidő lejártáig adja meg. A tisztázó kérdésekkel, valamint a válaszadással kapcsolatos szabályokat az ajánlattételi 

dokumentáció I. kötete (Útmutató) tartalmazza. 

6. Az ajánlatkérő a jelen beszerzési eljárás szabályait a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a 

Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása 

kapcsán született egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvény, az egyezmény 1. sz. mellékletét képező Beszerzési 

Szabályzatban írtakra, valamint a 2017. évi XXXV. törvényben foglalt, az egyezmény 2. sz. mellékletében írtakra tekintettel 

alakította ki. Valamennyi a felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésben a Beszerzési Szabályzat 

rendelkezései az irányadóak. 

7. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés: az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében 

az ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet. Az erre vonatkozó részletszabályokat az ajánlattételi dokumentáció I. kötete (Útmutató) 

tartalmazza. 

8. A beszerzési eljárásban a teljes kommunikáció kizárólag írásban történik az ajánlatkérő által a jelen felhívásban megadott 

kapcsolattartási pontokon, illetve pontokról. A kapcsolattartásra vonatkozó további szabályokat az Ajánlattételi Dokumentáció 

I. kötete (Útmutató) tartalmazza.  



 

9. Az ajánlatban bemutatott, alkalmasság igazolása keretében bevont gazdasági szereplőket be kell vonni a teljesítésbe. Ezen 

szervezetek cseréjére kizárólag az ajánlattételi dokumentáció I. kötete (Útmutató), valamint a megkötésre kerülő szerződés 

szerint van lehetőség. 

10. A beszerzési eljárásban az eljárás nyelve a magyar és az angol azzal, hogy vitás értelmezés esetén az angol az irányadó, az 

Útmutató 2.2. pontjában rögzített kivételek figyelembevételével. Az ajánlatkérő a nem angol illetve nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Az ajánlatot teljes egészében angol és magyar 

nyelven kell benyújtani. Az erre vonatkozó részletszabályokat az Útmutató tartalmazza. 

11. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit, beleértve az üzleti titok csatolásának a módját az Útmutató tartalmazza.  

12. Az ajánlatkérő az ajánlatokat 60 napon belül bírálja el, amely határidőt szükség esetén további 15 nappal meghosszabbíthat. 

13. Az ajánlatkérő az eset összes körülménye alapján fogja megítélni, hogy egy adott ajánlat/ajánlati elem kirívóan alacsonynak 

vagy irreálisnak minősíthető-e és szükséges-e az ajánlattevőtől ezen okból indokolást kérni. 

14. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy meghatározzon egy olyan összeget, amely felett az adott ajánlatot 

érvénytelennek nyilvánítja.  

15. Az ajánlati kötöttség időtartama 75 nap, a nyertes ajánlattevő és adott esetben a második helyezett köteles 

fenntartani/meghosszabbítani az ajánlathoz való kötöttség időtartamát további 30 nappal. Az ajánlatkérő fenntartja magának a 

jogot, hogy az eljárás nyertesével történő szerződéskötés meghiúsulása esetén a második helyezettel szerződést kössön. Az 

Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében, a 2,5 hónap alatt 75 napot ért. 

16. Az ajánlatok felbontásának feltételei: Időpont: 2021. szeptember 20. Helyi idő: 13:00 CET Helyszín: 1095 Budapest, Máriássy 

u 7. 5. emelet  

A bontási eljáráson részvételre jogosultak körét és a bontási eljárás menetét az ajánlattételi dokumentáció I. kötete tartalmazza. 

17. Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő(k) figyelmet, hogy a teljesítés kapcsán az érintett gazdasági szereplő(k)nek és egyéb 

résztvevőknek (ideértve szakembernek) rendelkezniük kell a magyarországi munkavégzéshez szükséges összes engedéllyel, 

regisztrációval, továbbá jogosultsággal;  

18. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti 

jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: 

B) és D) szakember: MV-KÉ; C) szakember: MV-VV. 

19. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EPC szerződés végrehajtása során ajánlatkérő a 

szabályozási/engedélyezési/szakhatósági/üzemeltetési környezetre tekintettel magyar és angol nyelven (mindkettő) várja el a 

feladatellátást. Vonatkozó részletes rendelkezéseket az EPC szerződés tartalmazza.  

20. A Szerződés tervezete tartalmazza a biztosításokkal kapcsolatos előírásokat.     

21. A karakterkorlátok miatt valamennyi minimumkövetelmény, illetve az igazolási módok tekintetében az Ajánlattételi 

Dokumentáció 1. kötete tartalmazza a részletes előírásokat.     

 

 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék 

Postai cím: Markó utca 27. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 



 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail:  Telefon: 

Internetcím: (URL) Fax: 

 


