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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251322-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások
2015/S 136-251322

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatásmegrendelés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt., BLÜ Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió, 1087
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.
Címzett: Krönung Judit
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 15114902
E-mail: kronung.judit@mav-szk.hu
Fax:  +36 15117526
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.mav.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu/kozbeszerzes/index.php
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A Gubacsi Duna ág híd közmű kiváltási, segédszerkezeti és közúti forgalomtechnikai terveinek készítése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251322-2015:TEXT:HU:HTML
mailto:kronung.judit@mav-szk.hu
www.mav.hu
http://www.mav.hu/kozbeszerzes/index.php
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A teljesítés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Tervezési szerződés: „A Gubacsi Duna ág híd közmű kiváltási, segédszerkezeti és közúti forgalomtechnikai
terveinek készítése”.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71320000, 71322300

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
A Tervező feladata a korábban elkészült Gubacsi Duna-ág híd átépítésére vonatkozó kiviteli szintű bontási és
építési tervekhez kapcsolódó kiegészítő építési és technológiai tervek elkészítése az alábbiakban részletezett
főbb műszaki tartalommal:
közmű kiváltási, segédszerkezeti és közúti forgalomtechnikai terveinek elkészítése:
— A kiegészítő tervezési feladat teljesítéséhez szükséges további helyszíni vizsgálatok, felmérések,
adatgyűjtések elvégzése.
— Tervezői diszpozíció megfogalmazása a Csepel sziget, illetve kikötő vasúti forgalom építési időszakára
történő fenntartására vonatkozóan többváltozatú vázlattervi műszaki megoldás kidolgozása mellett
(provizórium, uszályhíd).
— A továbbtervezésre szánt vázlattervi megoldás kiválasztását követően az ideiglenes (híd)szerkezet kiviteli
szintű terveinek elkészítése.
— Az ideiglenes összeköttetés (híd, provizórium) meglévő vágányhálózathoz történő csatlakozásának
tervezése (pálya, alépítményi és kapcsolódó tervek).
— A korábban elkészült kiviteli tervekhez kapcsolódóan a közúti hídszerkezet II. és a meglévő vasúti
hídszerkezet megmaradó III. számú főtartója közé tervezett kerékpárút-átvezetés pályaszerkezetének kiviteli
tervezése (teljes körűen), illetve a hivatkozott főtartók összekötésének kiviteli tervének elkészítése.
— Az átépítését követően új helyen átvezetésre kerülő kerékpárút hídhoz csatlakozó szakaszaira vonatkozó
kiviteli szintű közúti pálya és fogalomtechnikai tervek elkészítése.
— Az új vasúti hídon, illetve szükség szerint a maradó hídszerkezeteken és az ideiglenes szerkezeten
is, a hajózási jelzések, esetleges navigációs jeladók végleges és ideiglenes (építési) fázisnak megfelelő
elhelyezésére vonatkozó tervek elkészítése.
— Az új hídon átvezetett és a hídhoz közvetlen csatlakozó vasúti pálya felépítményi terveinek elkészítése
(beleértve a síndilatációs szerkezet tervét, a hídon lévő rugalmas ágyazású kiöntött felépítmény és sínvályú
(rögzítéssel együtt) tervét és egyéb felépítményi terveket a csatlakozó pályában).
— Az új végleges híd vizsgálata érdekében szükséges vizsgálókocsi(k) tervének teljes körű elkészítése.
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— Mind az ideiglenes, mind a végleges vasúti hídszerkezet vonatkozásában a villámvédelmi terv elkészítése.
— A teljes kivitelezési munka (végleges és ideiglenes létesítmények) helyszíni és időbeli organizációjának
tervezése, a munka építési fázisokra történő bontásával.
— A kivitelezés során szükségessé váló fogalomterelések és a végső forgalmi helyzetnek megfelelő közúti
fogalomtechnikai tervezés (beleértve a kerékpárutat is) végrehajtása.
— Az átépítés megvalósításához szükséges valamennyi – különösen méretezést is igénylő teherhordó, vagy
engedélyköteles – ideiglenes létesítmény, szerkezet tervének elkészítése, illetve telepítési technológiájának
meghatározása.
— A hídon – beleértve a közút szerkezetet is – átvezetett, az átépítés során akadályozatást jelentő vezetékek,
MÁV vagy idegen kábelek építés időtartamára történő ideiglenes védelembe helyezésének, szükség szerint
kiváltásának megtervezése.
— Az átépítéssel, illetve tágabb értelmében a kivitelezés céljára igénybe veendő területen lévő minden
idegen közmű (víz, gáz, szennyvíz, elektromos vezeték, stb.) – szükség szerinti – kiváltásának, védelembe
helyezésének megtervezése, a szükséges engedélyek megszerzésével együtt.
— A vasúti híd védelme érdekében a híd alatt átvezetett meder szükséges mederrendezési, mederbiztosítási
terveinek elkészítése.
— Az érintettekkel történő egyeztetés alapján a végleges állapotnak megfelelő híd és csatalakozó közlekedési
és közműlétesítmények kezelői lehatárolási tervének elkészítése, a többoldalú megállapodásokhoz szükséges
egyeztetések lefolytatása.
— Építési folyamatában keletkező hulladékok, fölös anyagok kezelésére vonatkozó hulladékkezelési
tervlapokat, illetve az esetlegesen a helyszínen vagy más helyen felhasználható bontási anyagok hasznosításra
vonatkozó javaslat elkészítése.
— A tárgyi beszerzés keretében készített kivitelezési tervekre vonatkozó részletes anyag/mennyiség-kiírás és
árazatlan költségvetés-kiírás elkészítése, összhangban a korábbi tervekkel.
— A költségvetés kiírások alapján a projektre vonatkozó költségbecslés megadása.
— A teljes hídépítési projekt vállalkozásba adásához szükséges műszaki ajánlatkérési dokumentáció
összeállítása (ún. III. kötet).
— A hiányzó, lejárt, illetve a jelen tervezési feladat részeként szükségessé váló hatósági engedélyek,
jóváhagyások megszerzése, az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása, hozzájárulások megkérése.
Becsült érték áfa nélkül: 90 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 20.10.2015 Befejezés 30.7.2016

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték:
Az Ajánlattevő/Tervező a nettó tervezői díj (szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 5 %-ának
megfelelő összegű Teljesítési biztosítékot köteles szolgáltatni a Megrendelőnek a szerződés hatálybalépésekor.
A Teljesítési biztosítéknak a teljesítés teljes időtartama alatt és a Szerződés teljesítési véghatáridejéig kell
érvényben maradnia. Amennyiben a teljesítés bármilyen okból nem történik meg a biztosíték érvényességi
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határidején belül, Tervező köteles a Teljesítési biztosítékot a megváltozott teljesítési véghatáridőig érvényes
biztosítékkal kiegészíteni, vagy ilyen tartalmú Teljesítési biztosítékra kicserélni.
A Teljesítési biztosíték a Tervező választása szerint, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban
nyújtható, és a biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Jótállás
Ajánlattevő/Tervező a szerződésben a teljesítésétől kezdődően 60 hónap jótállási időt (Ptk. 6:171.§) köteles
vállalni a szerződésben foglaltak szerint. A jótállási idő kezdete a terv pozitív tartalmú teljesítésigazolással és
jegyzőkönyvvel történő átvételének időpontja.
Késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbér:
Késedelmes részteljesítés esetén a Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett
(rész)teljesítés nettó Tervezői díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
Az egyes késedelmes (rész)teljesítések esetén számított Késedelmi kötbér összege külön-külön azonban
nem lehet több, mint az adott (rész)teljesítés nettó Tervezői díjának 10 %-a. Ha a Tervező késedelme az
első kötbérterhes (rész)határidő – kötbérterhes (rész)határidők[(rész)teljesítések] hiányában a teljesítési
határidő – vonatkozásában a 20 napot meghaladja, úgy a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és Meghiúsulási
kötbért követelhet a Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított
kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti. Ebben az esetben a Megrendelő Késedelmi kötbért nem
érvényesíthet. A Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Tervezői díj 20 %-ának megfelelő összeg.
Amennyiben a Tervező a szolgáltatás késedelmére tekintettel a teljesítésre póthatáridőt vállalt, de a
póthatáridőn belül sem történt meg a teljesítés, a Megrendelő – mérlegelése szerint – jogosult a szerződéstől
elállni, valamint jogosulttá válik a Meghiúsulási kötbér érvényesítésére is, vagy a szerződésben meghatározott
mértékű Késedelmi kötbért érvényesíthet.
Amennyiben a Tervező késedelme az első kötbérterhes részhatáridőt követő bármely további kötbérterhes
részhatáridő vonatkozásában összesen a 30 napot meghaladja, úgy a Megrendelő – mérlegelése szerint – a
szerződéstől elállhat, s a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint Meghiúsulási kötbért és az azon felüli
kárait és költségeit is követelheti.
Hibás teljesítési kötbér
A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek
meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157.
§)
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja
a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével,
amely nem lehet több, mint 20 nap. Amennyiben a Tervező a hibák kijavításának, a hiányosságok pótlásának a
kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, Megrendelő mérlegelése szerint Hibás teljesítési kötbért érvényesíthet
– melynek mértéke 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja – vagy a szerződéstől elállhat, s a
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított Meghiúsulási kötbért és az azon felüli kárait és
költségeit is követelheti.
Ha a Tervező a póthatáridő tekintetében késedelembe esik, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat, és
a nettó tervezői díj 20 %-nak megfelelő összegű Meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint
a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is
érvényesítheti.
A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Tervező
felelős, (jogos ok nélküli teljesítésmegtagadás) a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó
Tervezői díj 20 %-nak megfelelő összegű Meghiúsulási kötbér illeti meg. A Megrendelő a Meghiúsulási kötbér
összegén felül felmerülő kárainak megtérítésére is igényt tarthat.
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A Ptk. 6:186. § alapján kötbérfizetési kötelezettség a nyertes ajánlattevőként szerződő felet olyan ok miatt
terheli, amelyért felelős.
Tervező a kötbér megfizetésén, illetőleg a Teljesítési biztosítékkal történő helytálláson túl is köteles megtéríteni
mindazon károkat, amelyek a Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán érik.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a biztosítékok határidőben történő
rendelkezésre bocsátásáról.
Amennyiben a vonatkozó jogszabályi előírások hibás teljesítés esetén kizárják a hibás teljesítési kötbér és
a szavatossági jogok együttes érvényesítését, a Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás
teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért, vagy a szavatossági jogait érvényesíti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. számú melléklet XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezete 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 31. alcím Kiemelt célú
beruházások támogatása, 6. jogcímcsoport Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT azonosító szám: 297379) terhére vissza nem térítendő támogatás.
A feladat elvégzésére a forrás a 14 045 1F 03 11 07 4 számú, „Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása
költségvetési forrásból – 2014” című beruházási okmányban foglaltak szerint rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. §-a irányadó.
A kifizetéskor a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
érvényesül.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 130. §(1)
és (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt
feltételek szerint.
A tervezői díjat Forintban kell megadni, a kifizetések Forintban történnek
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 130. § (5)
bekezdése alapján. Ajánlatkérő három részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget a
szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
1. részszámla: a tervezői díj 30 %-a (A két part közötti ideiglenes összeköttetés egyesített terveinek
elkészítése)
2. részszámla: a tervezői díj 10 %-a (Az ideiglenes hídszerkezet (provizórium) egyesített terveire MÁV
jóváhagyás beszerzése)
3. részszámla: a tervezői díj 40 %-a (Komplett tervdokumentáció elkészítése, beleértve a Műszaki leírás 3.1.3
pontjában (35.oldalon) jelzett, a MÁV és harmadik féllel (önkormányzatok, BKK, stb.) a kivitelezés érdekében
szükséges megállapodások elkészítéséhez kapcsolódó terveket, dokumentációkat is.)
végszámla: a tervezői díj 20 %-a (Komplett tervdokumentációra jóváhagyások beszerzése + lejárt és hiányzó
engedélyek, hozzájárulások beszerzése)
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet,
illetve jogi személy létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
a) ha Ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt.
56. § (1) bekezdés a-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-e) pontjában meghatározott kizáró okok
valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha Ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 2-8. § és 10-11. §-aiban foglaltak szerint történik, illetve Ajánlatkérő e §-ok szerint ellenőrzi a
kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ban, valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ban hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.), valamint az
Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ
2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) A magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek, a közös Ajánlattevőnek, az
ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§ és 5-6.§. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56.
§ (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a-e) pontjai hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek, a közös Ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 6. §. szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a-e) pontjai hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a-e) pontja szerinti kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az Ajánlattevő választása szerint
— saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-e) pont szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-e) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy – az eljárásban
megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem
tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-e) pont szerinti kizáró okok hatálya alá [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
10. §].
Alvállalkozó, valamint alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében ajánlattevő köteles
nyilatkozni ajánlatában, arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés
a-k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplőt (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6.§-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság által a
Kormányrendelet 13.§- a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar
nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból. Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlathoz csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő
gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. /Kbt.125.§.(4)-(5)/
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok fenn nem állása kapcsán olyan tartalmú
nyilatkozatokat csatoljanak, melyek keltezése jelen ajánlati felhívás feladásának napja szerinti vagy annál
későbbi.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan az Ajánlattevő
(a Kbt. 55. § (4) bekezdésének alkalmazása esetén a közös Ajánlattevők, illetve a Kbt. 55. § (5) bekezdésének
alkalmazása esetén az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, ha
P1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele összességében nem érte el legalább a nettó 100 000 000 HUF-ot. Amennyiben
az ajánlattevő nem rendelkezik három üzleti évvel (tekintettel arra, hogy később kezdte meg működését),
úgy akkor minősül alkalmatlannak, amennyiben a működési ideje alatt a teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétele nem éri el a nettó 60 000 000 HUF-ot.
Igazolási mód:
P1) Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni, ha működésének ideje alatt az – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri, vagy
meghaladja a P1)-ben jelölt 60 000 000 HUF-ot.
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy- a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (5) bek. szerint:
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok
helyett.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII.
23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmas az Ajánlattevő
(illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös Ajánlattevő, illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése



HL/S S136
17/07/2015
251322-2015-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 8/18

17/07/2015 S136
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8/18

szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
szervezet) ha
M.1) Rendelkezik az ajánlati felhívás feladástól visszafelé számított 6 évben befejezett, szerződésszerűen
teljesített szolgáltatásra vonatkozó, igazolt alábbi tárgyú referenciákkal:
a.) 1 db legalább 40 méter támaszközű, nyílt hozzáférésű Vasúti Pálya részét képező acél felszerkezetű vasúti
híd átépítési vagy építési, munka tervezése, engedélyezési vagy kiviteli tervének elkészítése tárgyában,
továbbá
b.) 1 db nyílt hozzáfárásű Vasúti Pálya részét képező vasúti pálya, alépítmény, távközlés, felsővezeték,
biztosítóberendezés szakterületeket tartalmazó engedélyezési vagy kiviteli terv elkészítése tárgyában, és
e referencia e szakterületek tekintetében legalább 1,0 vágánykilométer törzshálózati vonalra és legalább 1
állomási vágányhálózatra, és legalább 1 csoport kitérőre vonatkozik.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladástól visszafelé számított 6 évben befejezettnek, ha a
teljesítés napjának az időpontja erre az időszakra esik.
Egy referenciával/ referencia igazolással több, az M.1) pont szerinti alkalmassági követelmény is igazolható.
M.2) Alkalmas az ajánlattevő, ha:
rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt végzettségű és szakmai gyakorlatú
szakemberekkel, akik a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fognak, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet
és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti, vagy azzal egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő
letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító szabályrendszer szerinti szakmagyakorlási
jogosultsággal, amelyet a jelen felhívás VI.3. pont 22. alpontjában jelölünk:
a.) legalább 1 fő hídszerkezeti tervezési szakterületen vezető tervezői címmel rendelkező szakember, aki
rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. sz. rendeletben (vagy azzal egyenértékűnek minősülő, szakmagyakorlási
jogosultságot biztosító az EU területén elismert szabályrendszerben) meghatározott végzettséggel,
képzettséggel és gyakorlati idővel, amelyet nyílt hozzáférésű vasúti pályában elhelyezkedő acél áthidaló-
szerkezetű híd tervezésében szerzett;
b.) legalább 1 fő vasúti pálya tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. sz. rendeletben
(vagy azzal egyenértékűnek minősülő, szakmagyakorlási jogosultságot biztosító az EU területén elismert
szabályrendszerben) meghatározott végzettséggel, képzettséggel és gyakorlati idővel, amelyet nyílt
hozzáférésű vasúti pálya tervezése szakterületen szerzett;
c.) legalább 1 fő villamosmérnök szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. sz. rendeletben
(vagy azzal egyenértékűnek minősülő, szakmagyakorlási jogosultságot biztosító az EU területén elismert
szabályrendszerben) meghatározott végzettséggel, képzettséggel és gyakorlati idővel, amelyet nyílt
hozzáférésű vasúti pálya biztosítóberendezési létesítményeinek tervezésében szerzett;
d.) legalább 1 fő környezetvédelmi szakember (zaj- és rezgésvédelem részterület), aki rendelkezik a 297/2009.
(XII. 21.) Korm. rendeletben (vagy azzal egyenértékűnek minősülő, szakmagyakorlási jogosultságot biztosító
az EU területén elismert szabályrendszerben) meghatározott végzettséggel, képzettséggel és gyakorlati idővel
rendelkezik.
Ajánlatkérő az M2.) a.)-d.) alpontjai esetében meghatározott (266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet, ill. 297/2009.
(XII. 21.) Korm. rendelet szerinti) tervezői, ill. szakértői jogosultsággal egyenértékűnek tekinti az Európai
Unióban elfogadott, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
azonos tartalmú feltételeknek történő, ajánlattevő letelepedési helye szerinti megfelelést. Az egyenértékűséget
a végzettség/képzettség (majd a szerződéskötéskor a jogosultság) tekintetében az Ajánlattevőnek kell
bizonyítania.
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M.3) Rendelkezik – az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes – független tanúsító szervezet által tanúsított
az ISO 9001 szerinti (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszerrel, vagy a fentiekkel egyenértékű
azon minőségirányítási intézkedések leírásával, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek (illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a közös Ajánlattevőknek illetve a Kbt. 55.
§ (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy b)
pontja szerinti szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
M.1) (a), (b) alpontjai tekintetében:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti módon, minimálisan az alábbi tartalommal:
— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, székhelye,
— a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail, fax),
— a referencia tárgyának ismertetése (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható
legyen),
— a referencia teljesítési ideje, időtartama (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap pontossággal),
— a referencia teljesítési helye,
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös
ajánlattevőként teljesített, és a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
végzett szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik,
a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében fogadja el,
feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást
benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (6)
bekezdés)
Az M1-ben foglalt alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése alkalmazandó.
M.2.) (a), (b), (c), (d) alpontjai tekintetében:
M.2.)A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. § (3) bek. d) pontja alapján.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai
gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati
példányát, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges
adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott
feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben
nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt
rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A gyakorlati idő a műszaki felsőfokú
végzettség megszerzését követően teljesített beruházások vonatkozásában számítható. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
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Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerint az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a
következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került (Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont),
vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére
vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során (Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont).
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e
dokumentum fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői
felelős fordítást is, ebben az esetben azonban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a fordítás helyességéért
felelősséget vállal.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy
— a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (1) bek. szerint:
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb
igazolási módok helyett.
Külföldön szerzett végzettségek/képzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban az ajánlattevő
kötelezettsége és felelőssége.
M.3) tekintetében:
a kért, vagy ezzel egyenértékű minőségtanúsítvány másolatban történő benyújtása, illetve a minőség
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása; (310/2011.(XII.23)
Korm. r. 15.§. (3) bekezdés f) pontja szerint)
Az M.3-ban foglalt alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6)bekezdése alkalmazandó.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről.

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 24.8.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
24.8.2015 - 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24.8.2015 - 10:00
Hely
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. III. emelet 350 tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
2. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint adja meg.
3. A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtania.
4. A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett,
eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
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5. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívásban megadott
címre (1087 Bp. Könyves Kálmán krt. 54–60. III. emelet 371 ajtó) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani
az ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés késedelméből, nem megfelelőségéből származó felelősség
Ajánlattevőt terheli.
6. Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció átvétele.
7. Az Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt a Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) (http://kozbeszerzes.hu/)
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A gazdasági szereplők a honlapon a közzétett dokumentációba
betekinthetnek. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet ajánlattevő köteles cégszerűen
aláírt, beszkennelt és a kronung.judit@mav-szk.hu címre és a +36 15117526-as számú faxra, az ajánlattétel
időpontjáig a dokumentációban elhelyezett nyilatkozatával (azaz a regisztrációs lap kitöltésével és
visszaküldésével) visszaigazolni, egyidejűleg lehetőségük van ugyanitt a már letöltött dokumentációt
szerkeszthető formában kérni.
8. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek az ajánlati dokumentációt visszaigazoltan
letölteni.
9. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
Az ajánlatokat 1 papír alapú (eredeti), és egy 1 elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD/Pendrive ) kell
benyújtani. Ajánlatkérő előírja, hogy az elektronikus benyújtott ajánlati példányt az ajánlat aláírása után
szkenneléssel készítse az Ajánlattevő, módosíthatatlan formában, és jelszó nélkül olvasható módon nyújtsa be,
továbbá nyilatkozzon arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti)
példánnyal mindenben megegyezik. Az adathordozón az írásvédett, nem szerkeszthető formátum mellett,
kérjük word/excell formátumban is helyezzék el az ajánlatot. Amennyiben az eredeti és az elektronikus másolati
példányok között bármilyen eltérés van, az papír alapú (eredeti)példány tartalma az irányadó.
A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
— egyértelműen látható legyen, hogy a boríték/csomag/doboz sértetlen, és annak lezárást követően abból
semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be,
— a borítékon/csomagon/dobozon a következőt kell feltüntetni: „Ajánlat, A Gubacsi Duna ág híd közmű
kiváltási, segédszerkezeti és közúti forgalomtechnikai terveinek készítése" Felbontani csak a bontási eljárás
alkalmával 2015. 08. hó 24. napján 10:00 órakor lehet! "
A papír alapú ajánlatot roncsolás mentesen nem bonthatóan, összefűzve, oldalszámozással ellátva kell
benyújtani az ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott címen. Az ajánlatba kötelező oldalszámozással
ellátott tartalomjegyzéket csatolni, amelynek alapján az ajánlatba csatolt összes irat megtalálható.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak;
Az ajánlat eredeti papír alapú példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, zsinórral, lapozhatóan
kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. A zsinór csomóját matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevő viseli.
A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a
megjelölt helyen Ajánlatkérő által történt kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből eredő kockázat
az Ajánlattevőt terheli. A késedelmesen beérkező ajánlat – amennyiben annak külzetéről az Ajánlattevő adatai

http://kozbeszerzes.hu/
mailto:kronung.judit@mav-szk.hu
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nem állapíthatóak meg, – csak az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából kerül felbontásra, és a Kbt.
74.§(1) a. pontja szerint érvénytelennek minősül.
Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írni.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
10. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is
szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni.
Ajánlattevőnek vagy választásuk szerint az alvállalkozónak/ az alkalmasság igazolásában részt vevő
személynek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa esetlegesen az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
11. Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), az alvállalkozó illetőleg a Kbt. 55. §
(5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről egyaránt csatolni kell azon
cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási
címpéldányát), vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-
mintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely nyilatkozatot szignálják,
aláírják, az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. [Amennyiben
az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, a cégjegyzésre
jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját
és amennyiben különböző, szignó-mintáját is]. Az Ajánlatkérő cégszerű aláírásnak fogadja el az Ajánlattevő
cégkivonatában megjelölt személy/személyek önálló, vagy együttes, továbbá az ezen személy/ek által e pont
szerint meghatalmazott aláírását.
Amennyiben Ajánlattevő vagy közös ajánlattevő nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal
egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy
személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt
nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
12. Az ajánlathoz Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. (nemleges
nyilatkozat is szükséges):Amennyiben Ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, úgy
ennek a szervezetnek (személynek) csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
13. Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát,
amennyiben az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodik.
14. Amennyiben Ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, úgy ennek a szervezetnek
(személynek) csatolnia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatát.
15. Az ajánlatban a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a
cégszerűen aláírt felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az Ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét valamint a Kbt. 62.
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§ (3) bekezdése alapján az ellenszolgáltatás összegét. A felolvasólap mintáját az ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.
16. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az Ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági
igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumokat legalább az Ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az
Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűn
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az
Ajánlattevő a felelős, melyre tekintettel az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát.
17. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az
56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. §
(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
19. Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló
döntése és az arról szóló értesítés Ajánlattevőnek történő megküldése során a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdései
szerint jár el.
20. Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
21. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4)
bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P1., ,mind
az M1., M2., M3. alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített Ajánlattevők
jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített Ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy a szerződéskötés időpontjában hogy a III.2.3 M2.
a-c.) alkalmassági minimumkövetelmény körében bemutatott szakemberek a szerződés megkötésekor
rendelkezni fognak a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az ajánlati felhívásban meghatározott Tervezői
jogosultsággal, a III.2.3. M2. d.) alkalmassági minimumkövetelmény körében bemutatott szakember pedig
a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti, vagy az azzal egyenértékűnek minősülő, az Európai Unióban
ajánlattevő letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító szabályrendszer szerinti
szakmagyakorlási jogosultsággal.
A jogosultságok beazonosítása:
AF.III.2.3. M2.a.)- alpontban előírt pozícióra jelölt szakember a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint HT (Hídszerkezeti tervezési szakterület) (vagy azzal
egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító
szabályrendszerben) érvényes tervezői jogosultsággal és vezető tervezői címmel.
AF.III.2.3. M2.b.)- alpontban előírt pozícióra jelölt szakemberek a szerződéskötés időpontjára rendelkezzenek
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint KÉ-VA (Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti
építmények tervezési részszakterület) (vagy azzal egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő letelepedési helye
szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító szabályrendszerben) érvényes tervezői jogosultsággal.
AF.III.2.M3.c.)- alpontban előírt pozícióra jelölt szakember a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint V (Építményvillamossági tervezési szakterület) (vagy azzal
egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító
szabályrendszerben) érvényes tervezői jogosultsággal.
AF.III.2.M3.d.)- alpontban előírt pozícióra jelölt szakember a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a
297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZKV-Zr. (zaj- és rezgésvédelem részterület)
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szakértői (vagy azzal egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő letelepedési helye szerint szakmagyakorlási
jogosultságot biztosító szabályrendszerben) jogosultsággal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a szerződéskötéskor a szakmagyakorlási jogosultság nem
kerül igazolásra, az a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4)
bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a következő, legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló
ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
23. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlat benyújtási pontjaként megjelölt
székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció és
az épületen belül az adott irodához történő eljutás miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek
figyelembevétele az Ajánlattevő részéről elengedhetetlen az ajánlat benyújtásának napjára. Az ebből eredő
bárminemű késedelemért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az
ajánlattételi határidő lejártát a www. pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.
24. Az ajánlattételi dokumentáció átvételét követően a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban
bekövetkező változásról az Ajánlatkérőt külön e-mailben és faxon a jelen felhívás I.1.pontjában megjelölt
elérhetőségeken kell tájékoztatni. Az Ajánlatkérő csak ezen nyilatkozat kézhezvételét követően köteles
a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatok
bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: hiánypótlás, összegezés) a felolvasólapon
megadott faxszámra is megküldi az Ajánlattevő részére. Amennyiben az Ajánlattevő a felolvasólapon megadott
elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles Ajánlatkérőt/Megbízottját külön e-mailben vagy
faxon tájékoztatni.
Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen úgy megadni, hogy az
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett Ajánlattevőnél nem
jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az
ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az Ajánlattevő ezen adatok módosításáról külön
emailt/faxot szíveskedjenek küldeni).
25. Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal
annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk
az Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek
alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni!
26. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis
vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az Ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján
nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a
hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat
csatolandó.
27. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az Ajánlattevők tájékozódjanak a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megadja
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat. 28. Az ajánlati árat Forintban (HUF) kell megadni, és az nem köthető semmilyen
más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A kifizetés is Forintban (HUF) fog megtörténni.
A III.2.2. és III.2.3.pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat
eredeti devizanemben kéri megadni. A pénzügyi alkalmasság tekintetében az idegen devizanemben megadott
adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő a vizsgált üzleti év utolsó napján (dec.31.) érvényes hivatalos
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MNB deviza árfolyamot alkalmazza. A referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB által
meghatározott devizaárfolyam az irányadó.
29. Amennyiben az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó,
a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy
Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
30. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján
igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az Ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés
c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Ptk. 6:416.§ (1) bekezdés szerinti kezességi
szerződés jön létre és a kezes a Ptk. 6:419.§-ban foglaltak szerint felel. Erre tekintettel a kezességet vállaló
köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
31. Az Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését a felhívás I.1pontjában megjelölt helyen
igazolhatóan, írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során
használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
32. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
33. Az ajánlathoz Ajánlattevőnek csatolnia kell a beárazott költségvetési kiírást.
34. Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlatételi szándékra, és a Kbt. 25. §-ában foglaltak szerint
kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben
szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát, és egyetemleges
felelősséget vállalnak a teljesítésért. A megállapodással kapcsolatos további elvárásokat az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlattétel vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ban foglaltakra.
35. Ajánlatkérő a IV.2.1. pont kiegészítéseként közli, hogy az ellenszolgáltatás összegét Forintban kell
megadni.
36. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja
le, a Kbt. 83. § (7) bekezdés alapján az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozza meg.
37. Ajánlattevőnek/közös Ajánlattevőknek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertesség esetén
biztosítja, hogy a III.2.3 M2. a-d) alkalmassági minimumkövetelmény körében bemutatott szakemberei a
szerződés teljesítése során magyar nyelven kommunikáljanak Megrendelővel, a teljesítés magyar nyelven
történjen, továbbá hogy ennek minden költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli.
38. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban nyilatkoznia kell,
hogy az ajánlati felhívásban előírt biztosítékokat határidőre rendelkezésre bocsátja.
39. A közbeszerzési eljárás során kötendő szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítésének
véghatárideje: 30.7.2016.
Az 1. részteljesítés határideje (A két part közötti ideiglenes összeköttetés egyesített terveinek elkészítése):
19.2.2016.
A 2. részteljesítés határideje (Az ideiglenes hídszerkezet (provizórium) egyesített terveire MÁV jóváhagyás
beszerzése): + 14 nap az 1. rész-teljesítéstől számítva, amennyiben Megrendelő hibajavítást / hiánypótlást ír
elő, a határidő a hiánypótlásban meghatározott időtartammal meghosszabbodik
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A 3. részteljesítés határideje (Komplett tervdokumentáció elkészítése, beleértve a Műszaki leírás 3.1.3
pontjában (35.oldalon) jelzett, a MÁV és harmadik féllel (önkormányzatok, BKK, stb.) a kivitelezés érdekében
szükséges megállapodások elkészítéséhez kapcsolódó terveket, dokumentációkat is.): 28.4.2016.
A 4. (utolsó) részteljesítés határideje (Komplett tervdokumentációra jóváhagyások beszerzése + lejárt és
hiányzó engedélyek, hozzájárulások beszerzése): 30.7.2016.
40. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlati felhívás II.3) pontjában megadott kezdő
időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
41. Ajánlatkérő jelzi, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat a jelen felhívás alapján megkötendő szerződés
megkötésétől számított három éven belül, a Kbt. 94.§ (3) bek. b) pontja szerint és a szolgáltatás becsült
értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét.
42. A nyertes tervezőnek legalább 30 000 000, HUF/év, azaz harmincmillió forint/év és káreseményenként
10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint összegre szóló tervezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, és az
Ajánlattevőnek kötelezettséget vállalnia arra, hogy nyertessége esetén a szerződéskötéskor már rendelkezni
fog azzal és azt szerződés, valamint a jótállás teljes időtartama alatt fenntartja, s amelyet az Ajánlatkérő
jogosult az Ajánlattevőnél és/vagy a Biztosító társaságnál folyamatosan ellenőrizni, ezért a Biztosítót a jelen
felhívás alapján aláírandó szerződésben az Ajánlatkérő tekintetében felmenti a titoktartási kötelezettsége
alól.
43. Az ajánlattevőknek ajánlatukhoz részletes tervezési ütemtervet és ún. Munkatervet és programot kell
benyújtani, melyekkel kapcsolatos követelményeket az Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötete: Műszaki
Előírások – Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza. A tervezési ütemterv és az ún. Munkatervet és program
nem minősül a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak, tekintettel arra, hogy a szerződés
teljesítése során módosulhatnak.
44. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
45. .Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos,
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó magyar jogszabályok az irányadók.
46. A komplett engedélyezési és kiviteli tervdokumentációba a Megrendelő az ajánlattételi időszakban – igény
szerint – előre egyeztetett időpontban betekintést biztosít. A nyertes ajánlattevőnek a meglévő műtárgyterveket
pedig rendelkezésre bocsátja, a szerződés 14. fejezetében foglalt feltételek mellett. Betekintési szándékot
felhívás I.1. pontjában megjelölt elérhetőségeken kérjük jelezni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
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1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
13.7.2015
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