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Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások

2017/S 043-078610

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

II. szakasz: Tárgy

I.1) Név és címek
MÁV – Magyar Államvasutak Zrt.

AK15784

Könyves Kálmán krt. 54–60.

Budapest

1087

Magyarország

Kapcsolattartó személy: MÁV – Magyar Államvasutak Zrt., Pályavasúti Beszerzési 

Igazgatóság, Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 

54–60. 371. szoba, Krönung Judit, közbeszerzési szakértő

Telefon: +36 305532067

E-mail: kronung.judit@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.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. e) valamint Kbt. 6. § (1) bek. c) pontja szerinti gazdasági 

társaság

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
„Meglévő vasúti acélhidak H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata” – vállalkozási 

szerződés keretében.

II.1.2) Fő CPV-kód
71631450

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
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„Meglévő vasúti acélhidak H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata” az alábbiak szerint:

1. rész: A Dunától keletre 49 db vasúti acélhíd H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata 

összesen 2 833 m hosszban;

2. rész: A Dunántúlon 27 db vasúti acélhíd H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata 

összesen 648 m hosszban.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

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

Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
A Dunától keletre 49db vasúti acélhíd H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata 

összesen 2 833 méter hosszban – vállalkozási szerződés keretében

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71631450

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód: HU102

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne: 

Budapest, továbbá Dunától keletre eső vasúti hidak, részletesen lásd KD.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: A Dunától keletre 49 db vasúti acélhíd H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata 

összesen 2 833 m hosszban.

A Kbt. 65. § (3) bek. kapcsán AK jelzi, hogy az 1. rész 22 db gerinclemezes, 26 db rácsos 

és 1 db ikertartós szerkezetű híd felülvizsgálatát foglalja magában. A felülvizsgálandó 

hidak közt 18 db 10 m szabad nyílást meghaladó paraméterrel rendelkező vasúti 

gerinclemezes acélhíd és 22 db 30m szabad nyílást meghaladó paraméterrel rendelkező 

rácsos acélhíd szerepel.

AT feladata a részenkénti bontásban megadott acél szerkezetű szegecselt vasúti hidak 

H.4. Utasítás (a MÁV Zrt. H.4/2000. sz. „Utasítás meglévő acélhidak teherbírásának és 

tartósságának megállapítására”) szerinti statikai felülvizsgálata:

— a felülvizsgálathoz szükséges helyszíni és egyéb felmérések (szemrevételezés, 

állapotfelmérés, szükség szerint anyagvizsgálat) elvégzésével,

— a mértékadó helyeken a különféle igénybevételekre vonatkozó, „U” jelű teherhez 

viszonyított kihasználtság kimutatásával,

— a teherbírási besorolással,

— a fáradás mértékére utaló fajlagos károsodás kimutatásával (forgalmi adatok, azaz a 

tehertörténet alapján).

— A statikai felülvizsgálati munkálatokat hidanként kell elvégezni és a dokumentációt 

hidanként kell összeállítani.

— A felülvizsgálatot a H.4.-es Utasításban lévő összes típusjárműre, továbbá az MSZ EN 15 

528 szabvány szerinti 4.E.4 és 4.E.5. jelű típusjárművekre, valamint a szabványban, 

Utasításban nem szereplő 6.D.3. és 6.D.4. típusjárműre, speciális járműsorokra is el kell 

végezni (valamennyi terhelési tényező megadásával). A figyelembe veendő terheket a KD 

tartalmazza.

— A dokumentációt 2 pld. nyomtatott és 1pld. digitális formában kell benyújtani.

— A dokumentációnak tartalmaznia kell a felülvizsgálaton átesett hidak hídvizsgálati 

jegyzőkönyveit, a hidak egyedi hídnyilvántartó lapjait,

— A statikai felülvizsgálat keretében meg kell határozni a hidak várható élettartamát.

— Az ellenőrző számítást AXIS VM elektronikus tervező programmal, a szükséges 

kiegészítéseket mathcad vagy excel programmal kell elkészíteni.
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— Az AXIS VM programmal elkészített modell és eredmény fájlt, a kiegészítő számításokat, 

dokumentumokat a további célvizsgálatok eredményeinek átvezethetősége céljából 

továbbszerkeszthető, módosítható verzióban CD-n vagy DVD-n szükséges benyújtani.

— AK a hidakról adatszolgáltatásként a MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály Híd- és 

alépítményi osztály tervtárában lévő dokumentációt tudja biztosítani.

A hivatkozott H-4 Utasítást (a MÁV Zrt. H.4/2000. sz. „Utasítás meglévő acélhidak 

teherbírásának és tartósságának megállapítására”) AK a KD mellékleteként AT-k 

rendelkezésére bocsátja. A hidak részletes felsorolását, földrajzi helyét, méreteit 

(szabadnyílás, stb.) a KD tartalmazza. AK a vizsgálandó hidak tervtári dokumentációját 

biztosítja a nyertes ajánlattevő(k)nek.

Teljesítési határidő:

AK a felülvizsgálatot két ütemben kéri elvégezni a KD III. fejezete részeként kiadott excel 

táblázat „M” oszlopában feltüntetetteknek megfelelően. Az első ütemben felülvizsgálandó 

hidak esetében a telj. határidő a szerz. hatálybalépésétől számított 120 naptári nap, azzal, 

hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A második ütemben a telj. határidő 2018. január 

15. azzal, Vállalkozó előteljesítésre csak annak figyelembevételével jogosult, hogy az 

ellenérték kifizetésére csak 2018-ban kerülhet sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy AK a tárgyi közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés 

mellett folytatja le a 320/2015. (X.30.) K.r. rendelkezéseinek megfelelően, így az eljárás 

eredményeképpen kötendő szerz. a K.r. 12. § (5) bek. szerinti esetben és időpontban – 

azaz a K.r. 13. § 1. bek. a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítása esetén – vagy 

a 13. § (3) bek. szerinti esetben és időpontban lép hatályba, és a szerz-ből eredő 

kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Kérjük a II.2.7. 

pontot eszerint értelmezni!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakemberek száma az alkalmasság 

körében bemutatott, teljesítés során közvetlenül résztvevő szakembereken felül / 

Súlyszám: 30

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: 4

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
A Dunántúlon 27 db vasúti acélhíd H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata összesen 

648 m hosszban

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71631450

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU2

A teljesítés fő helyszíne: 
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Budapest, továbbá Dunántúli vasúti hidak, részletesen lásd KD.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: A Dunántúlon 27 db vasúti acélhíd H-4 Utasítás szerinti statikai felülvizsgálata 

összesen 648 m hosszban

A Kbt. 65. § (3) bek kapcsán AK jelzi, hogy a 2. rész 20 db gerinclemezes és 7 db rácsos 

szerkezetű híd felülvizsgálatát foglalja magában. A felülvizsgálandó hidak közt 11 db 10 

m szabad nyílást meghaladó paraméterrel rendelkező vasúti gerinclemezes acélhíd és 5 db 

30m szabad nyílást meghaladó paraméterrel rendelkező rácsos acélhíd szerepel.

AT feladata a részenkénti bontásban megadott acél szerkezetű szegecselt vasúti hidak 

H.4. Utasítás (a MÁV Zrt. H.4/2000. sz. „Utasítás meglévő acélhidak teherbírásának és 

tartósságának megállapítására”) szerinti statikai felülvizsgálata:

— a felülvizsgálathoz szükséges helyszíni és egyéb felmérések (szemrevételezés, 

állapotfelmérés, szükség szerint anyagvizsgálat) elvégzésével,

— a mértékadó helyeken a különféle igénybevételekre vonatkozó, „U” jelű teherhez 

viszonyított kihasználtság kimutatásával,

— a teherbírási besorolással,

— a fáradás mértékére utaló fajlagos károsodás kimutatásával (forgalmi adatok, azaz a 

tehertörténet alapján).

— A statikai felülvizsgálati munkálatokat hidanként kell elvégezni és a dokumentációt 

hidanként kell összeállítani.

— A felülvizsgálatot a H.4.-es Utasításban lévő összes típusjárműre, továbbá az MSZ EN 15 

528 szabvány szerinti 4.E.4 és 4.E.5. jelű típusjárművekre, valamint a szabványban, 

Utasításban nem szereplő 6.D.3. és 6.D.4. típusjárműre, speciális járműsorokra is el kell 

végezni (valamennyi terhelési tényező megadásával). A figyelembe veendő terheket a KD 

tartalmazza.

— A dokumentációt 2 pld. nyomtatott és 1pld. digitális formában kell benyújtani.

— A dokumentációnak tartalmaznia kell a felülvizsgálaton átesett hidak hídvizsgálati 

jegyzőkönyveit, a hidak egyedi hídnyilvántartó lapjait,

— A statikai felülvizsgálat keretében meg kell határozni a hidak várható élettartamát.

— Az ellenőrző számítást AXIS VM elektronikus tervező programmal, a szükséges 

kiegészítéseket mathcad vagy excel programmal kell elkészíteni.

— Az AXIS VM programmal elkészített modell és eredmény fájlt, a kiegészítő számításokat, 

dokumentumokat a további célvizsgálatok eredményeinek átvezethetősége céljából 

továbbszerkeszthető, módosítható verzióban CD-n vagy DVD-n szükséges benyújtani.

— AK a hidakról adatszolgáltatásként a MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály Híd- és 

alépítményi osztály tervtárában lévő dokumentációt tudja biztosítani.

A hivatkozott H-4 Utasítást (a MÁV Zrt. H.4/2000. sz. „Utasítás meglévő acélhidak 

teherbírásának és tartósságának megállapítására”) AK a KD mellékleteként AT-k 

rendelkezésére bocsátja. A hidak részletes felsorolását, földrajzi helyét, méreteit 

(szabadnyílás, stb.) a KD tartalmazza. AK a vizsgálandó hidak tervtári dokumentációját 

biztosítja a nyertes ajánlattevő(k)nek.

Teljesítési határidő:

AK a felülvizsgálatot két ütemben kéri elvégezni a KD III. fejezete részeként kiadott excel 

táblázat „M” oszlopában feltüntetetteknek megfelelően. Az első ütemben felülvizsgálandó 

hidak esetében a telj. határidő a szerz. hatálybalépésétől számított 120 naptári nap, azzal, 

hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A második ütemben a telj. határidő 2018. január 

15. azzal, Vállalkozó előteljesítésre csak annak figyelembevételével jogosult, hogy az 

ellenérték kifizetésére csak 2018-ban kerülhet sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy AK a tárgyi közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés 

mellett folytatja le a 320/2015. (X.30.) K.r. rendelkezéseinek megfelelően, így az eljárás 

eredményeképpen kötendő szerz. a K.r. 12. § (5) bek. szerinti esetben és időpontban – 

azaz a K.r. 13. § 1. bek. a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítása esetén – vagy 

a 13. § (3) bek. szerinti esetben és időpontban lép hatályba, és a szerz-ből eredő 

kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Kérjük a II.2.7.) 

pontot eszerint értelmezni!

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont szakemberek száma az alkalmasság 

körében bemutatott, teljesítés során közvetlenül résztvevő szakembereken felül / 

Súlyszám: 30

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: 4

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység 

végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 

előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok 

valamelyikének hatálya alatt áll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1-16. §-ának 

rendelkezései szerint kell igazolni, figyelembe véve a Korm. rendelet 18. §-a szerinti 

hatósági útmutatóban foglaltakat is.

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn 

nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése 

tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) 

foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik 

arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények 

teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági 

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) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához 

szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más 

szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. 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. (X. 

30.) Korm. rend. 3. § (2), 15. § (1) és 17. § (2) bek-re.

Kbt. 67. § (4) bek.:alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT 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.
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A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges az 

ajánlathoz csatolnia, ha a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem 

kíván AV-t igénybe venni.

A Kbt. 69. § (4) bek-ben foglaltak értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően az AKaz értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, 

valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt 

igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az 

alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Ha a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AT nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 

felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, 

ha az igazolás nem támasztja alá az ESPD-ben foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal 

ellentétes), az AK ezen AT ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t hívja fel a Kbt. 69. § (4) bek. 

szerint az igazolások benyújtására.

A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot 

mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja alapján 

kizárja az eljárásból azt az AT-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.

A fenti követelmények mindkét rész tekintetében irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

P/1. AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát az 

előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése és a 321/2015. Korm. 

rendelet 19. § (3) bekezdése alkalmazandó.

Az előírt alkalmassági köv-nek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők 

együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a 

szükséges árbevételnek az alkalmasság igazolásában résztvevő felek árbevételei 

összeadhatóak.

Előzetes igazolási mód: Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa) 

szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alk. követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az előző 2 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen az alábbi teljes nettó árbevétellel 

(együttes megfelelés):

az 1. részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább nettó 147 000 000 HUF 

árbevétellel;

a 2. részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább nettó 57 000 000 HUF 

árbevétellel.

Amennyiben ajánlattevő mindkét részre benyújtja ajánlatát, ez esetben az 1. részhez 

tartozó alkalmassági minimumkövetelménynek kell megfelelnie, azaz rendelkeznie kell az 

előző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább nettó 147 000 000 HUF 

teljes árbevétellel.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

M/1.
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AK Kbt. 69. § (4) bek-e szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján vasúti acélhidak statikai vizsgálata és/vagy 

felülvizsgálata tárgyban az AF feladásától visszafele számított előző hat év legjelentősebb 

szolgáltatásainak ismertetését a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerinti formában 

igazolva.

A referencianyilatkozat/igazolás tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintát a KD 

tartalmazza.

Előzetes igazolási mód: Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az ESPD 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.

M/2.

Előzetes igazolási mód: Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa) 

szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alk. követelményeknek.

AK Kbt. 69. § (4) bek-e szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

tekintetében az alábbi dokumentumokat:

1. Nyilatkozat a szakemberről. (Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott szakembert 

AT melyik részhez, melyik alk. köv. (M/2 a) vagy M/2 b)) tekintetében ajánlja meg, és hogy 

melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) 

ajánlja-e meg.)

2. Önéletrajz.

3. Rendelkezésre állási nyilatkozat az AT-vel, ill. az alk. igazolására bevont más 

szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén.

4. Képzettséget igazoló dok.

A csatolandó dokumentumok min. tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintákat a KD 

tartalmazza.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdése alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M/1.Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszaszámított előző hat 

évben az alábbi előírás- és szerződésszerűen teljesített referenciával (együttes 

megfelelés):

Az 1. rész megpályázása esetén össz. min. nettó 106 000 000 HUF értékű, vasúti 

acélhidak statikai vizsgálatából és/vagy felülvizsgálatából származó ref-val. A bemutatott 

ref-k között szerepelnie kell továbbá min. 1db 10m szabad nyílást meghaladó 

paraméterrel rendelkező vasúti gerinclemezes acélhíd és min. 1db 30m szabad nyílást 

meghaladó paraméterrel rendelkező vasúti rácsos acélhíd statikai vizsgálatára és/vagy 

felülvizsgálatára vonatkozó ref-nak.

A 2. rész megpályázása esetén össz. min. nettó 41 000 000 HUF értékű, vasúti acélhidak 

statikai vizsgálatából és/vagy felülvizsgálatából származó ref-val. A referenciák között 

szerepelnie kell továbbá min. 1db10m szabad nyílást meghaladó vasúti gerinclemezes 

acélhíd és min. 1db 30m szabad nyílást meghaladó vasúti rácsos acélhíd statikai 

vizsgálatára és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó ref-nak.

Mindkét rész megpályázása esetén a fenti referenciakövetelményeket részenként külön-

külön kell teljesíteni. (Amennyiben ajánlattevő mindkét részre pályázik, a 

referencianyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy melyik referenciát melyik részhez (1. vagy 

2.) kívánja bemutatni).

A min. követelményt AK a KD-ban részletezi.

M/2.Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik részenként az alábbi, teljesítésbe bevonni 

kívánt szakemberekkel:

a) min. 2fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1. mell./I. /2. rész/ 25. 

pontjában előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 

HT jogosultság névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő képzettséggel [okleveles 

szerkezet- építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal), vagy ezekkel 
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IV. szakasz: Eljárás

egyenértékű felsőfokú képzettséggel] és a jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 

Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti – szakmai gyakorlati idővel/tapasztalattal rendelkező 

szakemberrel;

b) min. 1fő szakember, aki rendelkezik a Kr.1. mell./II. /1. rész/ 22. pontjában előírt 

építésügyi műszaki szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a SZÉS12 

jogosultság névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő képzettséggel [okleveles 

szerkezet- építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal), vagy ezekkel 

egyenértékű felsőfokú képzettséggel] és a Kr. 9.§ (7) bekezdésében meghatározott, a 

jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel/tapasztalattal 

rendelkező szakemberrel.

Mindkét rész megpályázása esetén AT-nek részenként kell rendelkeznie a fenti 

szakemberekkel, azaz legalább 2-2 fő hídszerk. tervezési szakemberrel és 1-1fő hídszerk. 

szakértővel kell AT-nek rendelkeznie.A két rész között az átfedés nem megengedett.

Az a) és b) pont szerinti követelmények között az átfedés a KD-ban részletezettek szerint 

megengedett.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő tervezői jogosultságok (HT- 

Hídszerkezeti tervezési jogosultság, SZÉS12 – Szakági építésügyi műszaki szakértői 

szakterület hídszerkezeti szakértői jogosultság).

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a Kbt. 35.§9) bek. alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

AK előleget nem fizet, fizetési bizt-ot nem ad, egyéb szerz-t bizt. mellékköt. nem terheli. 

AT az eltérő ütemek szerinti telj. határidők függvényében két számlát jogosult benyújtani, 

amin külön tételként szerepelnek a megvizsgált hidak.

Szla. benyújtás telj.igazolás alapján történhet. A szla-k kifizetése a Kbt. 135.§(1) és (5) 

bek-ben szerint történik, irányadó továbbá az Art. 36/A. §-a és a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bek. 

AK késedelmes fizetése esetén AT a Ptk. 6:155§(1) bek. szerint késedelmi kamatot 

érvényesíthet.

AK nem telj,, hibás és késedelmes telj. kötbért ír elő. Késedelmes telj. esetén minden 

napra a nettó vállalkozási díj 1 %-ával megegyező, de max. a díj 20 %-ával megegyező 

mértékű a késedelmi kötbér. Ha AT a kötbérmax-t eléri AK jogosult a Szerződést azonnali 

hatállyal felmondani.

A fő fin. feltételek, a szerz-t biztosító mellékköt. mindkét rész tek. irányadóak, a 

részleteket KD és a szerz.terv. tart.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt 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: 07/04/2017
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 

megküldésének becsült dátuma

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)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 07/04/2017

Helyi idő: 10:00

Hely: 

MÁV Zrt., 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60., II. emelet 217. tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az 

ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az 

irányadóak.

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
Tek. a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat 

teljeskörűen a KD-ban adja meg. Jelen pontban csak a KD elérésének módja és az adott 

közbeszerzésre vonatkozó speciális információk kerülnek feltüntetésre, általános 

közbeszerzési jellegű információk, a Kbt- ben is megfogalmazott, AT-ket érintő 

kötelezettségekre AK jelen pontban nem tér ki.

AK közli, hogy a II.1.5. és a II.2.6. pont csak azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a 

TED felé továbbítható legyen, az inf-k nem valósak. A II.2.7. pontban szereplő 4 hónap 

120 naptári napot, a IV.2.6) pontban lévő 2 hónap 60 naptári napot jelent.

A KD-t ajánlatonként min. egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak 

elektronikus úton el kell érnie az AT HI lejártáig. A KD térítésmentesen, elektronikus úton 

valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő elérheti az AK honlapján (www.mavcsoport.hu ) 

MÁV-Csoport menüpont alatt Beszerzések/Pályázatok pontban jelen eljárás tárgyának 

megnevezése alatt.

Tek. arra, hogy AK-nek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerhesse a 

KD-t elérők személyét, ezen GSZ-k az elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbi 

adatokat AK kapcsolattartójának megküldeni.

AT neve,székhelye,e-mail címe, tel- és faxszáma, a jelen AF TED vagy KÉ száma vagy 

pontos tárgya, a kapcs. tartó neve, tel. és e-mail elérhetősége, utalás arra, hogy AT az 

eljáráshoz kapcsolódó összes honlapon elhelyezett dok-t letöltötte.

AK táj. az AT-ket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a KD igazolt elérése. Az 

elérést igazoló dok-t az ajánlathoz is csatolni kell. AK elérést igazoló dok-nak tekinti, ha 

AT ajánlatában csatolja az AK átal megküldött visszaiigazolást a fenti adatok 

megküldéséről.

AK felhívja a figyelmet – figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ben foglaltakra – hogy azt 

tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző GSZ-nek, aki az érdeklődését a fenti adatok 

megküldésével írásban jelzi. AK a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat csak az érdeklődését 

jelző gazdasági szereplőnek küldi meg.

AK kéri, hogy kapcs.tartási adatait szíveskedjen úgy megadni, hogy AK nem vállal 

felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a 

megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság, stb.).
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A P/1, M/1., M/2. alk. követelmények a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 

történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek 

meghatározva, ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való 

alkalmasságukat.

Az M/2. alk. köv. tekintetében és a 2. értékelési szempont körében bemutatott 

szakemberek jogosultsága vonatkozásában az AT-nek nyilatkozni kell, hogy szakemberek 

legkésőbb az AK által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig 

rendelkezni fognak a MMK és/vagy MÉK névjegyzékén a 266/2013. (VII. 11.) K.r. hatályba 

lépéséig kiadott engedélyek von.-ban a 244/2006. (XII. 5.) Kr., azt követően a 266/2013. 

K. r. szerinti jogosultságokkal. AT-nek továbbá nyilatkoznia kell annak tudomásul 

vételéről, hogy ha a nyilvántartásba-vétel elmarad, ez a nyertes AT visszalépésének 

minősül a Kbt. 131.§(4) bek alapján.

II.2.5) kieg: Az adható pontszám a részszempontok esetében 1-10 pont. A pontozás 

módja az 1. szempont esetén fordított arányosítás, a 2. szempontnál pontozás, melyet AK 

a KD-ban részletez.

AK az ajánlatban szakmai ajánlatot kér, követelményeit a KD tartalmazza.

AK az ajánlatban kéri megjelölni a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti adatokat.

Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csom-ban kell benyújtani legkésőbb a IV.2.2) pontban 

jelzett időpontig az I.1.) szerinti kapcsolattartónak.

Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr. 13. §-a irányadó és 

alkalmazandó.

AK az eljárásban adott esetben alkalmazni kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

AK a Kbt. 134. § (2) bek. szerinti telj. bizt. nyújtását írja elő, melynek mértéke a nettó váll. 

díj 5 %-a. Részletesebben lásd szerzterv.

Közreműködő FAKSZ: dr. Kovács Krisztián (534).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828594

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: 

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 

szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/02/2017
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