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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202587-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Közúti aluljáró
2017/S 101-202587

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csótó Emese
Telefon:  +36 306249351
E-mail: csoto.emese@mav.hu 
Fax:  +36 15117526
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.mavcsoport.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem.

II.1.2) Fő CPV-kód
45221211

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem.

mailto:csoto.emese@mav.hu
http://www.mavcsoport.hu
http://www.mav.hu
http://www.mavcsoport.hu
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II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
45234116
45234113
45234160
45234115
45314000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
Kisvárda vasútállomás és környezete.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kisvárda vasútállomáson.
Alapajánlat szerint:
— 2 vagy több vágányt keresztező új gyalogos- és kerékpáros aluljáró építése,
— az átmenő fővágányok átépítése ̴ 0,9 vkm hosszban al-és felépítménnyel együtt, a meglévő vágányok
részleges bontásával,
— Ideiglenes szigetperon építése ideiglenes térvilágítás és ideiglenes távközlés átépítésével,
— az új vágányhálózatnak megfelelően váltakozó áramú villamos felsővezeték bontása átépítése ̴ 1,7 km
hosszban,
— meglévő, 24 csoport villamos állítású váltót vezérlő – 75 Hz jelfeladással kiegészített D55 tip. jelfogós
állomási biztosítóberendezés pályaépítés fázisainak megfelelő átalakítása.
Az egyes munkanemek, tételek pontos mennyisége a kiviteli tervdokumentáció részét képező költségvetési
kiírásban szerepel, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama az Ajánlattételi felhívásban meghatározott minimum 36 hónapon
felül (max 24 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott 36 hónap szakmai
tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott 36 hónap szakmai
tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A részvételi felhívás III.1.3) M/2.4. pontjában meghatározott 36 hónap szakmai
tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 3
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő az ajánlattételre vagy
részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát nem korlátozza.
A Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt.39.§(1) bekezdése alapján közvetlenül, korlátlanul és
teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a részvételre jelentkezők számára az Ajánlatkérő honlapján:
www.mavcsoport.hu
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.57.§(2) bekezdésére. A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése”
alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, a részvételre jelentkező
kapcsolattartója részére történő megküldését és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opció jellemző mennyiségei:
— az átmenő fővágányok és kitérőinek átépítése ̴ 1,8 vkm hosszban, a meglévő vágányok részleges
bontásával,
— új peronaluljáró építése,
— új SK+55 cm magas szigetperon építése térvilágítás és távközlés átépítésével,
— az új vágányhálózatnak megfelelően váltakozó áramú villamos felsővezeték bontása átépítése ̴ 1,9 km
hosszban,
— meglévő villamos állítású váltót vezérlő – 75 Hz jelfeladással kiegészített D55 tip. jelfogós állomási
biztosítóberendezés pályaépítés fázisainak megfelelő átalakítása.
Az egyes munkanemek, tételek pontos mennyisége a kiviteli tervdokumentáció részét képező költségvetési
kiírásban szerepel, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.1.5.,II.2.6.II.2.9. kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen. A bírálati szempontoknál a
pontszám alsó és felső határa:
0 -10 Ár: fordított arányosítás.
Jótállás, szakmai tapasztalat: egyenes arányosítás.
A szerződés kezdő dátuma a szerződés hatályba lépésének dátuma.

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:

www.mavcsoport.hu
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Az eljárásban nem lehet AT, RJ, AV nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő aki a
Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Krend. 1-16. §-ának kell igazolni, figyelembe véve a Krend
18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.
A Kbt. 67. § (1) bek. a gazdasági szereplő RJ-ben köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alk.
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
( EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (1) szerinti doksiban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn,
valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, és megadja az eljárásban kért információkat, köztük
az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy
a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11)
szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (3) alapján, ha az előírt alk. követelményeknek RJmás szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, a RJ-ben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) szerinti
nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést. AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Korm. rend. 3. § (2), 15. § (1)bekezdésre.
Kbt. 67. § (4) bek.:alapján a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az RJ-nek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, ha
a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván AV-t igénybe venni.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n), p) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn
nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja alapján kizárja az eljárásból RJ-t, aki
számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bek.].
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok nem lehetnek korábbi keltezésűek, mint az eljárást megindító
felhívás feladásának időpontja.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) c) és
a 322/2015.Korm. rend 21. § alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az
Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nm magyarországi letelepedésű
gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény,
vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása,
illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a hirdetmény feladásának napjánál nm régebbi
keltezésűeknek kell lenniük.
Szakmai tev végzésére vonatkozó alk. igazolása: 321/2015. Krend 26. § (2) meghatározott mód (a Mo-
n letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók
nyilvántartásának adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására, részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban megadottak
szerint.
Előzetes igazolási mód:
Részvételi jelentkezőnek az EEKD IV. rész alfa) szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alk.
követelményeknek.
Ha a RJ az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva
kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. A RJ arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles,
amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági minimumkövetelmények
igazolására.
Az alkalmassági követelmények igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése az irányadó, továbbá a Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell részvételi jelentkezésben a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratát.
Utólagos igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak alapján megfelelő határidővel kéri az alábbi
igazolások benyújtását:
P.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) (c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a – közbeszerzés tárgyából származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja.
Közbeszerzés tárgya: gyalogos aluljáró és/vagy vasúti vágányok építése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyalogos aluljáró és/vagy vasúti vágányok
építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 1 500 000
000 HUF értéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattétel során RJ az EEKD IV. rész alfa) szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alk.
követelményeknek.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdése alkalmazandó. Az együttes megfelelés
a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek az alkalmasság
igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.)
Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
Utólagos igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházások – a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása.
M2) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
– szervezetek – bemutatását az alábbiak szerint: csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását
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tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen
aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja.
M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján gazdasági szereplő csatolja
a teljesítéshez a szerződéskötésre rendelkezésre álló eszközeinek, berendezéseinek valamint műszaki
felszereltségének leírását. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a munkák teljesítése során rendelkezésre
bocsátani tervezett eszközök számát, a rendelkezésre állás jogcímét (saját tulajdon, tartós bérleti,
jelen eljárástól függetlenül létrejött és létező keretszerződés szerinti bérleti jogviszony,adott beszerzés
megvalósítására vonatkozó előbérleti szerződés) valamint azon jellemezőiket, melyből az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Nem saját tulajdonú eszközök esetében a
szerződéskötésre való rendelkezésre állást igazoló dokumentum(ok) másolatai csatolandóak.
További információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a RJ, ha:
M/1. A RF feladásától visszafelé szám. utolsó 8 évben összesen nm rendelkezik az alábbi műszaki átadás-
átvétellel lezárt szerszerűen teljesített munkákra von. refivel/refikkel:
M/1.1. 1 db-vagy 1 Mrd ft értékű-országos, villamosított közforgalmú vasútvonal legalább két vágányát
keresztező gyalogos és/vagy kerékpáros és/vagy közúti közlekedésre alkalmas aluljáró építése tárgyú refivel;
M/1.2. 1 szerződésből származó,legalább 500 vfm -vagy 150 000 000 HUF értékű-nyíltvonali, vagy állomási
átmenő fővágány átépítése és/vagy építése al-és felépítménnyel együtt;
M/1.3. 1 szerződésből származó,legalább 1 200 m -vagy 120 000 000 HUF értékű- váltakozó áramú villamos
felsővezeték átépítése;
M/1.4. összesen legalább 1 darab,10 csoport villamos állítású váltót vezérlő vagy 200 000 000 HUF értékű-
jelfogófüggéses állomási biztosítóberendezés üzem alatti átalakítása, villamosított közforgalmú vasútvonalon
Az alkalmasság egy refiben is igazolható.
A refi akkor tekinthető az RF feladásától visszafelé számított 8 évben megvalósítottnak ha a telj. időpontja azaz
a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.
AK országos, villamosított közforgalmú vasútvonal fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005.
évi CLXXXIII. tv 2. § 2.14. pontjában meghatározott fogalmat, valamint az EU országaiban hasonló
jogszabályokban megadott törzshálózati vasútvonalakat az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rend
I. mell. szereplő térképeken törzshálózati fejlesztés alatt lévőnek vagy befejezettnek jelölt vasútvonalait érti.
M/2. Nem állnak rendelkezésére min az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt)szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rend. a 266/2013.(VII.11.) Korm. rend 1. mell IV/3. rész 2. p.előírt felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább az MV-KÉ névjegyzékbe vételi köv.nek
megfelelő képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakkal.
Továbbá a szakember rendelkezzen vasútépítésés/vagy átépítés irányítási min 36 hónap szakmai gyakkal
projektvezetőként,projektvezető-helyettesként,és/vagy építésvezetőként.
M/2.2. legalább 1 fő műtárgyépítésért felelős szakember, aki rend. a 266/2013.Kormrendt 1mell IV/3. rész 2. p.
előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges,legalább az MV-KÉ névjegyzékbe vételi
köv.nek megfelelő és a jogosultság megszerzéséhez szakmai gyakkal.
Továbbá a szakember rendelkezzen vasúti gyalogosés/vagy közúti aluljáró és/vagy felüljáró építés területen
szerzett min 36 hónap szakmai gyakkal építésvezetőként.
M/2.3. legalább 1 fő villamos felsővezeték építésért felelős szakember,a266/2013Kormrend 1.mell IV/3.
rész 4. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább az MV-VV
névjegyzékbe vételi köv.nek megfelelő képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakkal.
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Továbbá a szakember rendelkezzen váltakozó áramú villamos felsővezeték építésében,vagy átépítésében
szerzett min 36 hónapos szakmai gyakkal, építésvezetőként.
M/2.4. legalább 1 fő szakember, a 266/2013.Kormrend 1. mell IV/3. rész 4. pontjában előírt felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges,legalább az MV-VV névjegyzékbe vételi köv.nek megfelelő
képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakkal.
Továbbá a szakem. rendelkezzen vasúti jelfogós biztosítóberendezések építésében vagy átalakításában
szerzett min 36 hónapos szakmai gyakkal, építésvezetőként.
M/2.3-2.4 pontokban jelölt szakemberek közt átfedés lehetséges,figyelemmel a végzettség/képzettség/szakmai
tapasztalat előírásaira.
M/3. Nem állnak rendelkezésére min az alábbi(teljesítésbe bevonni kívánt)gépek, berendezések:
M/3.1. 1 db nagyteljesítményű kitérőszabályozógép, melynek névleges teljesítménye 300 kW motorteljesítmény
vagy afeletti
M/3.2. 1 db vágányszabályozó géplánc (Plasser 09-32 CSM szabályozógép, vagy azzal egyenértékű,
vágányszabályozó gép, ágyazatrendező gép,vágánystabilizátor együtt)
M/3.3. 1 db felsővezeték szerelő jármű.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya
alatt áll.
Az igazolás módja: Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, a BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE szerinti EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a
Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ak a nyertes AT nem teljesítés, késedelmes és hibás teljesítés esetére- amennyiben a nyertes AT a Ptk.6:142.§
második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól,
vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a Ptk.6:142.§-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát
kötbérfizetési kötelezettséget köt ki nyertes ajánlattevő részére. A nyertes ajánlattevőt meghiúsulási, késedelmi,
hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli a szerz. tervezetben előírt mértékben és esetben.
Megrendelő a Vállalkozó kérése alapján a Kbt.135.§(7) szerint előleget biztosít. Az előleg a nettó vállalkozási
díj 15 %-a. A nyertes AT az igényelt előleg és a nettó vállalkozási díj 5 %-a különbözetével megegyező mértékű
előleg visszafizetési biztosítékot köteles adni.
Teljesítési biztosíték 5 %, Jólteljesítési biztosíték 5 %
A biztosítékok AT választása szerint Kbt.134.§(6) bek a)szerinti formákban nyújtható. Kbt.134.§(5)bek.
ajánlatában nyilatkoznia köteles.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt. 135.§-ában előírtak megfelelő alkalmazásával történik,a
Ptk.6:130.§-a szerint átutalással,az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben szerint. Az
ajánlattétel,szerződés,elszámolás,számlázás,kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
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A Kbt.135.§(7) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj 15 %-ának
megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Előleg igénylése esetén Megrendelő-322/2015.(X.30.)Korm.
rend.30.§(1)bek- az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Az előleg elszámolása az első részszámlától folyamatosan,az esedékes részszámlával arányosan
történik.Nyertes ajánlattevő igénybevétel esetén az előlegre vonatkozó számlán kívül havi számla benyújtására
jogosult. Részletesen a szerződéstervezetben.
Ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó rend:
— Ptk.6:130.§(1)-(2),
— Kbt.135.§(1)-(3),
— Kbt.135.§(6)-(7),
— 2003.évi XCII. tv. 36. A§,
— 322/2015. Korm. rend. 30.§-32.§.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

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
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/06/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 20/07/2017

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Eljárás közszolg tev. biztosítása céljából
2. 307/2015.(X. 27.) kormrend 2.§(2)tárgyalásos elj alk.
3.RJ-hez szükséges közbeszerzési dokumentumok(KD)rend bocs módja:
3.1.KD-t AK a Kbt39§(1)elektronikus úton,korlátlanulésteljes körűen,térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a RJ-
k számára AK honlapján: www.mavcsoport.hu
3.2.AK a Kbt57§(2)a KD-t RJ-ként legalább 1 RJ-nek vagy a RJ-ben megnevezett alvállalkozónak elektronikus
úton el kell érnie a részvételi hat.idő lejártáig. A KD „elérése” alatt AK az erre a célra rendszeresített reg.
adatlap kitöltését, az AK kapcstartója részére AZONNALI megküldését és annak a kapcsolattartó általi
visszaigazolását érti.
4.A Kbt69§(4) és (6)foglaltak alapján AK az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, valamint az értékelési sorrendben az azt követő meghatározott
számú AT-t hívja fel megfelelő határidő tűzésével a kizáró okokkal,az alk. követelményekkel kapcsolatos
igazolások benyújtására.
5.Az AF és DOK megküldésének tervezett napja: amennyiben a részvételi szakasz eredményes, úgy a
részvételi szakaszban eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított 5 munkanapon
belül
6.RJ-nek jelentkezésében – az EEKD-ben foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként – csatolnia
kell a Kbt66§(4) bekezdés szerinti nyilt. A nemleges nyíl.-t is!
AK a Kbt66§(6) bekezdésének megfelelően előírja,hogy RJ-nek a részvételi jelentkezésben foglalt-az EEKD
kiegészítéseként a KD-ban foglaltak szerinti-nyilatkozatában meg kell jelölnie:
a)közbeszerzésnek azt a részét (részeit),amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező AV-t kíván igénybe
venni,
b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a RJ benyújtásakor már ismert AV-t.
7.AK fenntartja a jogot a Kbt131§(4) adott esetben történő alkalmazására, azaz az eljárás nyertesének
visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel(személlyel)köt szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelöli.
8.AK a 321/2015.KR30.§(4) táj. a részvételre jelentkezőket,hogy jelen közbeszben az alk. min. követelményeket
– P1;ésM1;M2,M3 alk feltételek tekintetében-szigorúbban határozta meg a minősített AT jegyzékébe
kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített AT is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való
alkalmasságukat.
9.Változásbejegyzési eljárás:321/2015.korm.r.13.§ Nemleges nyil is csatolandó
10.Nyertes AT köteles a legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a Szerződés tárgyára vonatkozó teljeskörű
építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni,illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen beszerzés
tárgyára kiterjesztenia szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.
11.AK az AT szakban mindenről,azaz a műszaki feltételekről,a szerződéses feltételekről,és az árról is tárgyalni
kíván.
12.AK helyszíni bejárást az AT szakaban tart,időpont AF-ben

www.mavcsoport.hu
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13.Jelen felhívásban,valamint a dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt és VH rend.-i továbbá a
magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján
kerül közzétételre, a VI.3 ponthoz kapcsolódóan a dokumentumok többlet előírásokat tartalmaz.
14.AK a Kbt75§(2)bek. e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha a R szakban nm nyújtottak
be a R hatidőben leg. 2 RJt vagy az AT szakban az AT hatidőben legalább 2 ajánlatot.
15.FAKSZ: dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma: 534.
16. IV.2.6)2 hónap60naptári nap.
17.Az Aj/RJeredeti és másolati példányának esetleges eltérése/ellentmondása esetén AK az eredeti példányt
tekinti mérvadónak.
18.Részekre bontás: hatidőre és jó minőségben tört mvégzés,a feleleősségikörök,egyes szakágak
gar.vállalásainak egymástól történő elhat. és feltételeinek meghat. nagy körültekintetést és a telj munkára való
egységes rálátást kíván.
RJbontás: 28.6.2017. 10:00 óra, 1087 Bp, KönyvesK.krt. 54-60. 350.tárgyaló.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828502
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § (3) bekezdés.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828502
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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