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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295515-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások
2015/S 161-295515

MÁV Magyar Államvasutak Zrt., AK15784, Könyves Kálmán krt. 54–60., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., BLÜ Vasúti
és Vállalat-üzemeltetési Divízió, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60., Címzett: Krönung Judit, Budapest

1087, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 15114902. Fax:  +36 15117526. E-mail: kronung.judit@mav-szk.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 17.7.2015, 2015/S 136-251322)

 
Tárgy:
CPV:71320000, 71322300
Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hídtervezési szolgáltatások
A következő helyett:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
24.8.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
24.8.2015 (10:00)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
24.8.2015 (10:00)
VI.3) További információk:
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.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295515-2015:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251322-2015:TEXT:HU:HTML
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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 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.
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) 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.
Helyesen:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
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14.9.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
14.9.2015 (10:00)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
14.9.2015 (10:00)
VI.3) További információk:
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 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.
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.)
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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.M2.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.M2.d.)- alpontban előírt pozícióra jelölt szakember a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a 297/2009
(XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint SZKV-1.4. (zaj- és rezgésvédelem részterület) 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.


