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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: Beszerzési osztály 
Telefon: +36 304958611  

  

E-mail: chrn.procurement@bbproject.hu  

 

Fax: +36 15112472  

  

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. 

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


 

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

 

I.6) Fő tevékenység 

◯ 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: A Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztéshez 

kapcsolódó beszerzés (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: A Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) 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 A Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) 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 

45234112-4 Vasúti kocsiszín 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: a Soroksár (bez.)-Kelebia (országhatár) 150-es számú MÁV vasútvonal fejlesztése a 78 + 07 és 1593 + 88 

hm. szelvények között, v = 160 (200) km/h sebességre. A szerződés tárgya szerinti vasútvonal hossza kb. 152 km.  

 

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 200 km/h horizontális és vertikális elrendezésben (egyéb paraméterek: 160 km/h) 

3. Engedélyezési sebesség: 160 km/h 

4. Nyíltvonali vágányok száma: 2 

5. Felépítmény típusa: 60-as rendszer 

6. Tengelyterhelés: 225 KN  

7. Villamosított vonal (25 kV, 50 Hz) FET vezérléssel 

8. Elektronikus biztosítóberendezés, KÖFI + ETCS L2, GSM-R rendszer létesítése 

9. Tehervonatok maximális hossza: 750 m 

10. Tengelyátszerelt kocsik közlekedésének figyelembe vétele 

11. Állomások utasforgalmi és üzemeltetési célú létesítményeinek kialakítása és felújítása  

12. Az állomások PRM előírásoknak való megfeleltetése. 

 

A főbb tervezési és kivitelezési feladatok magukban foglalják a  

1. A teljes tervdokumentáció elkészítése engedélyezésre (Engedélyezési tervek) 

2. Környezetvédelmi hatástanulmány készítése, a környezetvédelmi engedély beszerzése; a NATURA 2000 hatástanulmány 

elkészítése 

3. A kisajátítási tervek elkészítése a változások földhivatali átvezettetésével együtt 

4. Az összes építési engedély megszerzése 

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

6. Az építési ütemtervek elkészítése, a kezelői hozzájárulások beszerzése 

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

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

9. A használatba vételi engedély megszerzésében való részvétel 

10. Megvalósítási dokumentáció elkészítése 

11. 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 valamint a Különös Feltételek, 



 

melyek az Általános Szerződési Feltételek Ajánlatkérő által megfogalmazott módosításait és kiegészítéseit tartalmazza. 

A megvalósíthatósági tanulmány adatain alapuló mennyiségeket a vállalkozónak a tervezési fázis során kell véglegesítenie: 

A beszerzés nagyjából becsült mennyiségeit az alábbi felsorolás tartalmazza: 

1. 18 külön szintű és 89 szintbeli kereszteződés; 

2. Hidak 590.4 méter hosszban; 

3. 16 db aluljáró; 

4. 72 db áteresz; 

5. A természetvédelmi területtel érintett hossz 50 km; 

6. Az eltávolítandó és/vagy lebontandó épületek száma 110 db; 

7. A felújítandó és újjáépítendő épületek száma 45 db; 

8. Az újonnan építendő épületek száma 98 db; 

9. A töltésépítés hossza kb. 374 vágány kilométer; 

10. A pályaépítés hossza kb. 379 vágány kilométer; 

11. A felsővezeték átépítés hossza kb. 444 kilométer. 

 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X Minőségi kritérium – Név: Szakmai ajánlat minősége / Súlyszám: 50 

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

X Ár – Súlyszám: 50 

X Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra 

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: 86 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: 3 

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

Az ajánlatkérő az érvényes részvételre jelentkezőket a szakmai tapasztalat (referencia), szakember állomány, rendelkezésre álló 

gépek és pénzügyi megfelelés alapján rangsorolja és a legjobb hármat kéri fel ajánlattételre. A rangsorolási szempontokat 

részletesen a dokumentáció tartalmazza. Amennyiben a rangsorolás alapján azonos pontszáma miatt több mint 3 olyan részvételre 

jelentkező van, amelyeket a pontszám alapján fel kellene kérni ajánlattételre, az ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint dönti el, 

hogy kit kér fel ajánlattételre: 

1. azt a részvételre jelentkezőt, aki a tapasztalat (referenciák) alapján a legmagasabb pontszámot kapta, ha így is több, mint 

három részvételre jelentkezőt kellene felkérni ajánlattételre, akkor 

2. azt a részvételre jelentkezőt, aki a szakemberekre vonatkozó rangsorolási szempontok alapján a legmagasabb pontszámot 

kapta, ha így is több, mint három részvételre jelentkezőt kellene felkérni ajánlattételre, akkor 

3. azt a részvételre jelentkezőt, aki a berendezésekre vonatkozó rangsorolási szempontok alapján a legmagasabb pontszámot 

kapta, ha így is több, mint három részvételre jelentkezőt kellene felkérni ajánlattételre, akkor 

az ajánlatkérő valamennyi így kiválasztott részvételre jelentkező felkéri ajánlattételre. Ebben az esetben az ajánlattételre felkért 

szervezetek keretszáma meghaladhatja a hármat. 

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: 

A teljesítés II.2.7. pontban jelzett határideje becslés, ami a tárgyalások során változhat. 

 
A végső ajánlat értékelési szempontok: 

Szakmai ajánlat minősége – súly 50% 

Pénzügyi ajánlat – súly 50% 

 

 

A szakmai ajánlat értékelésének fő szempontjai a projekt végrehajtásához ajánlott tervezéshez, a kivitelezés lebonyolításához, az 

ütemtervhez/projekt tervhez, műszaki megoldásokhoz, szervezeti módszerekhez, projektvezetéshez, teszteléshez, logisztikához, 

üzembe helyezéshez, minőségirányításhoz, környezetvédelmi megoldásokhoz kapcsolódnak. 

A műszaki ajánlat értékelési módszere: A műszaki előírások alapján az ajánlatkérő értékeli a szakmai ajánlatokat a fenti szempontok 

alapján. A pontok egy 0-100 pontig terjedő skálán kerülnek kiosztásra, ahol a legjobb kap maximum 100 pontot, míg a többiek 

arányosan kevesebbet. Ezek a pontok az adott szempont fontossága alapján kerülnek súlyozásra, és ezek a súlyozott pontok 

összegezve adják ki a teljes szakmai ajánlatra vonatkozó pontszámot. 

 

 

A pénzügyi ajánlat bírálati módszere: 

A legalacsonyabb ár 100 pontot kap. A többi ajánlat a legalacsonyabb árhoz képest arányosan kevesebbet az alábbi képlet alapján: 

 

𝑃é𝑛𝑧ü𝑔𝑦𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑠𝑧á𝑚 =
𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎𝑐𝑠𝑜𝑛𝑦𝑎𝑏𝑏 𝑎𝑗á𝑛𝑙𝑎𝑡𝑖 á𝑟

𝑎𝑧 𝑎𝑗á𝑛𝑙𝑎𝑡𝑖 á𝑟
∗ 100 

 

A végső pontszám kiszámítása 

𝑉é𝑔𝑠ő 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑠𝑧á𝑚 = 𝑚ű𝑠𝑧𝑎𝑘𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑠𝑧á𝑚 ∗ 50% + 𝑝é𝑛𝑧ü𝑔𝑦𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑠𝑧á𝑚 ∗ 50% 

A részletes értékelési módszert a Beszerzési Eljárás második szakaszának a dokumentációja fogja tartalmazni. 

 

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 részvételre jelentkező, 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 a részvételi jelentkezés 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 fennállásához, valamint a rangsoroláshoz szükséges információk 

szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza.; 

11. Akinek esetében az összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési 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. 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik:  

P1) 

a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított lezárt öt üzleti év átlagában évi 7,5 milliárd HUF (általános 

forgalmi adó nélkül számított) árbevétellel, amely folyamatban lévő vagy befejezett normál (1435 mm) nyomtávú, 

közforgalmú, 25 kV 50 Hz felsővezetéki hálózattal, valamint elektronikus biztosítóberendezéssel felszerelt nagyvasúti 

tervezési projektekből származik;  

 

P2) 

a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított lezárt öt üzleti év átlagában évi 150 milliárd HUF (általános 

forgalmi adó nélkül számított) árbevétellel, amely folyamatban lévő vagy befejezett normál (1435 mm) nyomtávú, 

közforgalmú, 25 kV 50 Hz felsővezetéki hálózattal, valamint elektronikus biztosítóberendezéssel felszerelt nagyvasúti 

építési projektből származik; 

 

P3) 

legalább 45 milliárd HUF vagy azzal egyenértékű összeg értékben bank által kibocsátott hitelképességi igazolással a 

részvételre jelentkező részére megfelelő cash-flow biztosítása céljából; 
 

P4) 

ha a részvételre jelentkezőnek vagy jogelődjének adózás utáni eredménye a részvételi felhívás feladásának napját 

megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív.  

 



 

Igazolás módja: 

A P1)-P4) alkalmassági követelmények igazolásába bevont szervezet (a de iure irányítást gyakorló anyavállalat is, 

amennyiben a P3) alkalmassági követelménynek való megfelelést akár kedvezményezettként igazol, vagy a P4) 

alkalmassági követelmény igazolásában részt vesz!) kezesként felel a részvételre jelentkező nyertes ajánlattevőként 

történő kiválasztása esetén az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben a 

Megrendelőt ért kár megtérítéséért. A kezesi kötelezettségvállalás csatolandó. A P1) alkalmassági követelmény 

igazolásába bevont szervezet kezesi felelőssége csak a tervezés értékéig terjed. 

P1)-P2): A részvételre jelentkezőnek a megfelelés igazolása érdekében nyilatkoznia kell a P1) és P2) alkalmassági 

feltételben megjelölt tevékenység teljesítésből a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt lezárt 

üzleti évben származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről. 

A (közös) részvételre jelentkező(k) együttesen, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeten keresztül is 

megfelelhetnek a P1) és P2) alkalmassági követelményeknek, azaz az alkalmasságot igazoló szervezetek árbevételei 

összeadódnak.  

 

P3) A részvételre jelentkező köteles a P3) alkalmassági feltételben megjelölt cash-flow biztosíték céljából 

hitelképességi igazolást benyújtani. A hitelképesség igazolását kizárólag Moody’s, Standard&Poor’s vagy Fitch 

hitelminősítők egyike által befektetési (BBB- vagy Baa3 vagy jobb) fokozatba sorolt hitelintézet, illetve annak 

többségi tulajdonában lévő leányvállalata, fióktelepe bocsáthatja ki. 

A hitelképesség igazolás kedvezményezettje a részvételre jelentkező, vagy a felett de iure irányítást gyakorló 

anyavállalata (kezesi kötelezettségvállalás csatolandó) kell, hogy legyen. Közös részvételi jelentkezés esetén egy 

részvételi jelentkezőnek, vagy az őt de iure irányító anyavállalatának kell a P3) alkalmassági követelménynek 

megfelelni. 

 

P4) 

A részvételre jelentkezők megfelelőségüket az adózás utáni eredményről szóló nyilatkozattal, valamint az éves 

beszámolójuk benyújtásával, vagy az azokhoz való ingyenes és szabad hozzáférés esetén a hozzáférés helyének 

rendelkezésre bocsátásával igazolhatják.  

 

Amennyiben a részvételre jelentkező számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az 

ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, vagy az nem megfelelő, 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeten keresztül is megfelelhetnek.  

 

Közös részvételre jelentkezők esetén legalább az egyik részvételre jelentkező köteles a P4) a követelménynek  

megfelelni.  

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik: 

 

M1) 

a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (60 hónap) teljesített legalább 1 db, legalább 150 vágány km 

hosszú, legalább 160km/h vagy magasabb tervezési sebességre készített közforgalmi, normál (1435 mm) nyomtávú nagyvasúti 

tervezési engedélyezési projekt tapasztalattal, amelyben a hatóság jogerős engedélyt bocsátott ki; 

M2) 

a jelen részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (60hónap) önállóan teljesített, azaz sikeres műszaki 

átadás-átvétellel lezárt legalább 160km/h tervezési sebességű közforgalmi normál (1435mm) nyomtávú nagyvasúti kivitelezési 

projekt tapasztalattal, amelyek hossza összesen legalább 300 vágány km, amiből egy szerződés keretében 100 vágány km-t 

teljesített.; 

M3) 

egy fő felsőfokú végzettségű projektvezetővel, aki rendelkezik (i) legalább bachelor szintű építőmérnöki, vagy mélyépítési, vagy 

közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú 

végzettséggel, és (ii) legalább 5 éves (60 hónap) közforgalmi, normál nyomtávú (1435mm) nagyvasúti vasútépítés irányítási 

gyakorlattal és (iii) az elmúlt 10 évben (120 hónap) részt vett építőipari vállalkozás ügyvezetőjeként, vezérigazgatójaként vagy 



 

projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként, irányítva legalább két építésvezetőt,  olyan projektek irányításában, amelyek 

összesen legalább 150 vágány km építését vagy átépítését al- és felépítménnyel, felsővezetéki és biztosítóberendezési munkákat, 

valamint legalább 25 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazták; 

M4) 

két fő építésvezetővel vasúti pálya építéséhez/átépíéséhez, aki (i) felsőfokú végzettségű legalább bachelor szintű építőmérnöki, 

vagy mélyépítési, vagy közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel 

egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és (ii) legalább 5 éves (60 hónap)közforgalmi normál nyomtávú (1435mm) nagyvasúti 

vasútépítésen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és (iii) az elmúlt 10 évben (120 hónap) legalább 2 olyan projektben részt 

vett építésvezetőként, amely egyenként legalább 30 vkm normál nyomtávú nagyvasúti vágány építését vagy átépítését al- és 

felépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 15 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta; 

Ajánlattérő előírja, hogy a jelen pont szerinti szakemberek egyikének rendelkeznie kell MV-KÉ jogosultsággal.  

M5) 

két fő építésvezetővel felsővezeték hálózat kivitelezéséhez, aki rendelkezik (i) legalább bachelor szintű  villamosmérnöki, vagy 

közlekedésmérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és (ii) legalább 5 éves (60 hónap), 25 kV, 50 Hz-es 

váltakozó áramú vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai gyakorlattal, és (iii) az elmúlt 10 évben (120 hónap) 

legalább 2 olyan projektben részt vett építésvezetőként, amely egyenként legalább 50 km 25 kV, 50 Hz-es váltakozó áramú villamos 

felsővezeték üzem alatti építését, vagy átépítését tartalmazta nyíltvonalon és legalább 1 állomáson; Ajánlattérő előírja, hogy a jelen 

pont szerinti szakemberek egyikének rendelkeznie kell MV-VV jogosultsággal.  

 

M6) 

két fő építésvezetővel biztosítóberendezés, távközlés átalakítás kivitelezéshez, aki rendelkezik (i) legalább bachelor szintű 

villamosmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy távközlési mérnöki vagy biztosítóberendezés, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú 

végzettséggel, és(ii)  legalább 5 éves (60 hónap)vasúti biztosítóberendezés építésben, vagy átalakításban szerzett szakmai 

gyakorlattal rendelkezik, és (iii) az elmúlt 10 évben (120 hónap) legalább 2 olyan projektben részt vett műszaki vezetőként, amely 

egyenként legalább egy elektronikus állomási vasúti biztosítóberendezés építését vagy átalakítását tartalmazta; Ajánlattérő előírja, 

hogy a jelen pont szerinti szakemberek egyikének rendelkeznie kell MV-VV jogosultsággal.  

M7) 

egy fő vágányzári felelőssel, aki a 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletben előírtaknak megfelelően önálló pályaműködtetői 

kapacitásigény tartására érvényes jogosultsággal és legalább 5 éves (60 hónap) közforgalmú normál (1435 mm) nyomtávú 

nagyvasúti pályaépítésben, vagy átalakításban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

Igazolás módja: 

M1)-M2): A részvételre jelentkezők az M1) és M2) alkalmassági követelménynek való megfelelésüket a másik szerződő fél 

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

— az 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 és helye, 

— az M1) alkalmassági követelmény esetén a hatósági engedély kibocsátásának, az M2) alkalmassági követelmény esetén a sikeres 

műszaki átadás-átvétel 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 részvételre jelentkezők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, 

hogy abból a szerződést közös ajánlattevőként teljesítő részvételre jelentkező 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 

részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 

A referenciamunka akkor tekinthető az részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a jogerős 

engedély kiállításának vagy a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja erre az időszakra esik. Az ajánlatkérő elfogadja a 

sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesített részfeladatokra történő hivatkozást is. 

M3)-M7) A részvételre jelentkező az M3)-M7) alkalmassági követelményeknek való megfelelését a szakemberek bemutatásával, 

végzettségét igazoló okirattal, valamint a szakember önéletrajzával 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).  

Csatolni szükséges a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. 

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

figyelembe. 

 

Egy szakértő kizárólag egy alkalmassági kritériumnak való megfelelést igazolhat.  



 

 

A  (közös) részvételre jelentkező(k) megfelelhetnek az M1)-M7) alkalmassági követelménynek együttesen, illetve alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet útján is. 

 

Amennyiben a részvételre jelentkező(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 részvételi jelentkezéséhez 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 biztosíték, jótállási biztosíték és kötbérek a szerződéses tárgyalásokon véglegesítendő 

mértékben. 

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

Az ajánlatkérő előlegfizetést szándékozik biztosítani melynek részletei a tárgyalásokon kerülnek véglegesítésre 

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 a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kínai Exim Bank mint hitelnyújtó 

között 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 fővállalkozói 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 fővállalkozói szerződést. 

 

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

ajánlatkérő döntése alapján nem köteles a fővállalkozói 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 

◯ Nyílt eljárás 

◯ Meghívásos eljárás 

X 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:19/01/2018 Helyi idő: 13.00 CET 

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

Dátum: 19.03.2018 

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: (nn/hh/éééé) 

vagy Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 



 

Dátum:  Helyi idő:  Hely:  

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 a részvételi dokumentációt valamennyi írásban érdeklődő gazdasági szereplő számára előzetes cégadat 

(TED hivatkozási szám, név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, 

telefonszáma) regisztrációját követően (Érdeklődő gazdasági szereplő) korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen 

hozzáférhetővé teszi. Az Ajánlatkérő a dokumentációt a regisztrálási adatok a jelen dokumentum I.1. pontjában megadott 

e-mailcímre történő megküldését követően munkaidőben megküldi az Érdeklődő gazdasági szereplő részére. A 

dokumentációt a részvételre jelentkezőnek, vagy közös részvételi jelentkezés esetén legalább egy részvételre 

jelentkezőnek a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap részvételi határidőig történő visszaküldésével igazolható 

módon át kell vennie. Érvénytelen az a részvételi jelentkezés, amelyben legalább egy megjelölt részvételre jelentkező nem 

vette át a dokumentációt. 

2. A részvételi jelentkezők a részvételi szakaszban nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattétel a részvételi jelentkezés 

érvénytelenségét eredményezi. 

3. Amennyiben a részvételi szakaszban egy részvételre jelentkező nyújt be érvényes jelentkezést, az ajánlatkérő a beszerzési 

eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 

4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a végső, ajánlati kötöttséggel járó ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték 

nyújtásához köti.  

5. 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)  

6. Tisztázó kérdések: azok a gazdasági szereplők, akik/amelyek a gazdasági szereplőnél a jelen felhívás VI.3.1. pontja 

szerint regisztráltak, a beszerzési dokumentációval kapcsolatban tisztázó kérdéseket tehetnek fel az ajánlatkérőnek a 

jelentkezési határidőt 16 nappal megelőző napig. Az ajánlatkérő a válaszokat 8 nappal a jelentkezési határidő lejártáig adja 

meg. A tisztázó kérdésekkel, valamint a válaszadással kapcsolatos szabályokat a beszerzési dokumentáció I. fejezetének 

(Útmutató) 10. pontja tartalmazza. 

7. 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 dokumentációba nem szabályozott kérdésben 

az Beszerzési Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 

8. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés: az ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint a részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 

tartalmának tisztázása érdekében a részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérhet. Az erre vonatkozó részletszabályokat a 

beszerzési dokumentáció I. fejezetének (Útmutató) 18. pontja tartalmazza. 

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

kapcsolattartási pontokon, illetve pontokról, kivéve az ajánlattételi szakaszban megtartásra kerülő tárgyalásokat. A 

kapcsolattartásra vonatkozó további szabályokat a I. fejezetének (Útmutató) 7. pontja tartalmazza.  

10. A részvételi szakaszban bemutatott, alkalmasság igazolása keretében bevont gazdasági szereplőket be kell vonni a 

teljesítésbe. Ezen szervezetek cseréjére kizárólag a részvételi dokumentáció (Útmutató) 15.3 pontja, valamint a 

megkötésre kerülő szerződés szerint van lehetőség. 

11. Az ajánlatkérő a beszerzési eljárás második szakaszában a szerződés feltételeiről, valamint műszaki, szakmai tartalmi 



 

elemekről fog tárgyalni az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkkel a benyújtott első ajánlatok alapján. A részletes 

szabályok, a tárgyalások menetrendje meghatározására az ajánlattételi szakaszban kerül sor a tárgyalások megkezdését 

megelőzően a Beszerzési Szabályzat rendelkezéseire figyelemmel. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy szükség 

esetén az ajánlattevőkkel külön is tárgyaljon.  

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

Az ajánlatkérő a nem angol illetve nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős 

fordítását is elfogadja. A részvételi jelentkezést teljes egészében angol és magyar nyelven kell benyújtani. Az erre 

vonatkozó részletszabályokat a beszerzési dokumentáció I. fejezetének (Útmutató) 23. pontja tartalmazza. 

13. A részvételi jelentkezések benyújtásának a formai követelményeit, beleértve az üzleti titok csatolásának a módját a 

részvételi dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatok benyújtásának a formai követelményeit az ajánlatkérő az ajánlattételi 

felhívásban határozza meg. 

14. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket, illetve a végső ajánlatokat 60 napon belül bírálja el, amely határidőt szükség 

esetén további 60 nappal meghosszabbíthat. 

15. Az ajánlatkérő az eset összes körülménye alapján fogja az ajánlattételi szakaszban megítélni, hogy egy adott 

ajánlat/ajánlati elem kirívóan alacsonynak vagy irreálisnak minősíthető-e és szükséges-e az ajánlattevőtől ezen okból 

indokolást kérni. 

16. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi szakaszban (az ajánlattételi felhívásban, vagy a 

tárgyalások alapján felülvizsgálva a végleges ajánlattételi felhívásban) meghatározzon egy olyan összeget, amely felett az 

adott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.  

17. Az ajánlattételre felkért ajánlattevőknek a végleges ajánlatra ajánlati kötöttséget kell vállalni, amelynek az időtartama 120 

nap, a nyertes ajánlattevőnek és adott esetben a második helyezettnek a szerződéskötésig, a többi ajánlattevőnek a nyertes 

kihirdetéséig kell az ajánlati kötöttségét fenntartani/meghosszabbítani. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az 

ajánlattételi dokumentációban szereplő ilyen rendelkezése estén – az eljárás nyertesével történő szerződéskötés 

meghiúsulása esetén – a második helyezettel szerződést kössön.  

18. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Időpont: 2018. január 19. Helyi idő: 13:00 CET Helyszín: 1095 

Budapest, Máriássy u 7. 5. emelet  

A bontási eljáráson részvételre jogosultak körét és a bontási eljárás menetét a részvételi dokumentáció tartalmazza. 

19. Ajánlakérő felhívja a nyertes ajánlattevő(k) figyelmet, hogy a teljesítés kapcsán az érintett gazdasági szereplő(k)nek és 

egyéb résztvevőknek (ideértve szakemberenek) rendelkezniük kell a magyarországi munkavégzéshez szükséges összes 

engedéllyel, regisztrációval, továbbá jogosultsággal; Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EPC szerződés 

végrehajtása során ajánlakérő a szabályozási/engedélyezési/szakhatósági/üzemeltetési környezetre tekintettel magyar és 

angol nyelven (mindkettő) várja el a feladatellátást. Vonatkozó részletes rendelkezéseket az EPC szerződés tartalmazza.  

 

 

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: 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/11/24  

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

4 ha az információ ismert 

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák 
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