
7. melléklet a 43/2016. (XII. 30.) MvM rendelethez 

„19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez” módosítása 

 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Akácfa utca 15. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1072 Ország: HU 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: e-mail: kozbeszerzes@bkv.hu, fax: +36 1 322-64-38 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  

 Építési beruházás  

 Árubeszerzés  

 Szolgáltatás megrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: 

Vállalkozási keretszerződés a BKV Zrt. villamos vasúti vágányhálózatán sínhegesztési munkák 
elvégzésére. (T-476/16.)  

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:  

Ssz. 
Elvégzendő feladat 

megnevezése 
Elvégzendő feladat részletezése 

Mennyiségi 
egység 
(Me) 

Tervezett 
mennyiség 

(Me/év) 

1 

Kötőhegesztés végzése 
pályában kézi 
ívhegesztéssel, teljes 
keresztmetszetben 

Tömbsín B.3 db 50 

Vignol 34, 48, 49E1 sín db 90 

Phőnix vályús sín db 90 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu


Átmeneti hegesztés tömbsín és 
Vignol sín találkozása esetén, vagy 
tömbsín és vályús sín találkozása 
esetén 

db 15 

2 

Kötőhegesztés végzése 
pályában kézi 
ívhegesztéssel nem teljes 
keresztmetszetben 
(koronahegesztés) 

Vignol 34, 48, 49E1, Phőnix vályús 
sín 

db 50 

Phőnix vályús sín, 1-2 db 
hegesztés végzése esetén 

db 2 

Phőnix vályús sín, 3-5 db 
hegesztés végzése esetén 

db 2 

Phőnix vályús sín, több mint 5 db 
hegesztés végzése esetén 

db 3 

Phőnix edzett vályús sín, 1-2 db 
hegesztés végzése esetén 

db 2 

Phőnix edzett vályús sín, 3-5 db 
hegesztés végzése esetén 

db 2 

Phőnix edzett vályús sín, több 
mint 5 db hegesztés végzése 
esetén 

db 3 

Átmeneti hegesztés Vályús sín és 
Vignol sín találkozása esetén 

db 2 

Átmeneti hegesztés eltérő 
rendszerű vályús sínek találkozása 
esetén 

db 2 

Phőnix vályús sín db 2 

3 

Felrakó hegesztés végzése 
pályában kézi 
ívhegesztéssel, sínek 
magassági- és oldalkopása 
esetén 

Kitérő keresztezési középrész és 
átszelés, burkolt vágányban 8mm 
mélységig 

db 60 

Kitérő keresztezési középrész és 
átszelés, burkolt vágányban 8mm 
mélység felett 

db 30 

Kitérő keresztezési középrész és 
átszelés, nyitott vágányban 8mm 
mélységig 

db 15 

4 

Felrakó hegesztés végzése 
pályában felsővezetéki 
hálózatról vagy más 
áramforrásról is 

Oldalkopás hegesztés Vignol- és 
vályús (tömb, Phőnix) sínen 

fm 120 

Csikorgáscsökkentő hegesztés 
Vignol- és vályús (tömb, Phőnix) 

fm 40 



működtethető automata 
hegesztő géppel, sínek 
magassági- és oldalkopása, 
valamint 
csikorgáscsökkentő 
hegesztés esetén 

sínen fogyóelektródával, fedett ívű 
hegesztéssel 

Csikorgáscsökkentő hegesztés 
Vignol- és vályús (tömb, Phőnix) 
sínen szalagelektródával, 
salakhegesztéssel, 0-250 fm 
végzése esetén 

fm 40 

Phőnix vályús sín, 1-2 db 
hegesztés végzése esetén 

db 2 

5 Lakatos munkák végzése 

Negatív irányú áram 
visszavezetést szolgáló 
kontaktkábel legyártása és 
felhelyezése a sínre 

db 40 

Egyéb lakatos munkák végzése 
kézi ívhegesztéssel 

varrat fm 45 

6 

Rendelkezésre állás 
biztosítása üzemzavar 
elhárítása céljából 
munkanapokon 1 hegesztő 
csoporttal (1 hegesztő 
csoport = 1 fő hegesztő, 1 
fő segítő) 

Budapest közigazgatási határán 
belül az értesítéstől számított 1 
órán belül a munkavégzést meg 
kell kezdeni. 

óra 1040 

7 

Rendelkezésre állás 
biztosítása üzemzavar 
elhárítása céljából 
hétvégén és 
ünnepnapokon 1 hegesztő 
csoporttal (1 hegesztő 
csoport = 1 fő hegesztő, 1 
fő segítő) 

Budapest közigazgatási határán 
belül az értesítéstől számított 1 
órán belül a munkavégzést meg 
kell kezdeni. 

óra 789 

Nappali munkavégzés összesen       

Ssz. Elvégzendő feladat 
megnevezése 

Elvégzendő feladat részletezése Mennyiségi 
egység 
(Me) 

Tervezett 
mennyiség 

1 

Kötőhegesztés végzése 
pályában kézi 
ívhegesztéssel, teljes 
keresztmetszetben 

Tömbsín B.3 db 210 

Vignol 34, 48, 49E1 sín db 150 

Phőnix vályús sín db 300 

Átmeneti hegesztés tömbsín és 
Vignol sín találkozása esetén, vagy 
tömbsín és vályús sín találkozása 

db 20 



esetén 

2 

Kötőhegesztés végzése 
pályában kézi 
ívhegesztéssel nem teljes 
keresztmetszetben 
(koronahegesztés) 

Vignol 34, 48, 49E1, Phőnix vályús 
sín 

db 200 

3 

Kötőhegesztés végzése 
pályában normál 
hegesztési hézagú AT-
hegesztéssel 

Vignol 34, 48, 49E1, 54E1, 54E3, 
60E2 sín, 1-2 db hegesztés végzése 
esetén 

db 20 

Vignol 34, 48, 49E1, 54E1, 54E3, 
60E2 sín, 3-5 db hegesztés végzése 
esetén 

db 25 

Vignol 34, 48, 49E1, 54E1, 54E3, 
60E2 sín, több mint 5 db hegesztés 
végzése esetén 

db 20 

Phőnix vályús sín, 1-2 db 
hegesztés végzése esetén 

db 3 

Phőnix vályús sín, 3-5 db 
hegesztés végzése esetén 

db 3 

Phőnix vályús sín, több mint 5 db 
hegesztés végzése esetén 

db 7 

Phőnix edzett vályús sín, 1-2 db 
hegesztés végzése esetén 

db 3 

Phőnix edzett vályús sín, 3-5 db 
hegesztés végzése esetén 

db 3 

Phőnix edzett vályús sín, több 
mint 5 db hegesztés végzése 
esetén 

db 7 

Átmeneti hegesztés Vályús sín és 
Vignol sín találkozása esetén 

db 3 

Átmeneti hegesztés eltérő 
rendszerű vályús sínek találkozása 
esetén 

db 3 

Phőnix vályús sín db 3 

4 
Felrakó hegesztés végzése 
pályában kézi 
ívhegesztéssel, sínek 

Kitérő keresztezési középrész és 
átszelés, burkolt vágányban 8mm 
mélységig 

db 110 



magassági- és oldalkopása 
esetén 

Kitérő keresztezési középrész és 
átszelés, burkolt vágányban 8mm 
mélység felett 

db 40 

Kitérő keresztezési középrész és 
átszelés, nyitott vágányban 8mm 
mélységig 

db 20 

Kitérő keresztezési középrész és 
átszelés, nyitott vágányban 8mm 
mélység felett 

db 10 

Vezetősín 3mm kopásig db 3 

Vezetősín 3mm kopás felett db 3 

Vignol- és vályús (tömb, Phőnix) 
sín 

varrat fm 300 

5 

Felrakó hegesztés végzése 
pályában felsővezetéki 
hálózatról vagy más 
áramforrásról is 
működtethető automata 
hegesztő géppel, sínek 
magassági- és oldalkopása, 
valamint 
csikorgáscsökkentő 
hegesztés esetén 

Oldalkopás hegesztés Vignol- és 
vályús (tömb, Phőnix) sínen 

fm 400 

Csikorgáscsökkentő hegesztés 
Vignol- és vályús (tömb, Phőnix) 
sínen fogyóelektródával, fedett ívű 
hegesztéssel 

fm 60 

Csikorgáscsökkentő hegesztés 
Vignol- és vályús (tömb, Phőnix) 
sínen szalagelektródával, 
salakhegesztéssel, 0-250 fm 
végzése esetén 

fm 60 

Phőnix vályús sín, 1-2 db 
hegesztés végzése esetén 

db 3 

6 Lakatos munkák végzése 

Negatív irányú áram 
visszavezetést szolgáló 
kontaktkábel legyártása és 
felhelyezése a sínre 

db 90 

Egyéb lakatos munkák végzése 
kézi ívhegesztéssel 

varrat fm 45 

7 

Rendelkezésre állás 
biztosítása üzemzavar 
elhárítása céljából 
munkanapokon 1 hegesztő 
csoporttal (1 hegesztő 
csoport = 1 fő hegesztő, 1 
fő segítő) 

Budapest közigazgatási határán 
belül az értesítéstől számított 1 
órán belül a munkavégzést meg 
kell kezdeni. 

óra 1 



8 

Rendelkezésre állás 
biztosítása üzemzavar 
elhárítása céljából 
hétvégén és 
ünnepnapokon 1 hegesztő 
csoporttal (1 hegesztő 
csoport = 1 fő hegesztő, 1 
fő segítő) 

Budapest közigazgatási határán 
belül az értesítéstől számított 1 
órán belül a munkavégzést meg 
kell kezdeni. 

óra 408 

Éjjeli munkavégzés összesen       
 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [12] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.5) A teljesítés helye:  

Budapest [HU101]  

A BKV Zrt. villamos vasúti vágányhálózata az egyes megrendelésekben meghatározottak szerint. 

 

III. szakasz:  

III.1) Értékelési szempontok:  

X Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont – Megnevezés: Vállalt jótállási idő (hónap) - legalább 12, legfeljebb 24 

hónap / Súlyszám: 25
 

X Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (ÁFA nélkül számított) (HUF/12 hónap) 

Súlyszám: 75 

 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
2 

 

P1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző 
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a teljes – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevétele elérte a 80 millió forintot. 

         A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben 
lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, de működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás megküldését 
megelőzően a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben 
meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania. 

          A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján ennek a követelménynek a közös ajánlattevők együttesen 
is megfelelhetnek. 



 

M.1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 
rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 72 hónap során 
teljesített, összesen legalább 50 db felrakó hegesztés kitérőkben történő végzése, valamint 
100 méter oldalkopás hegesztés vagy 200 db teljes keresztmetszetben kézi ívhegesztéssel 
történő kötőhegesztés elvégzése tárgykörben teljesített tevékenységre vonatkozó 
referenciával. 

Ajánlatkérő a szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt 
referenciamunkákat fogadja el.   

 
Ajánlatkérő az előírt referenciakövetelmény tekintetében nem kívánja korlátozni a 
teljesített szerződések számát. 

 
   A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen 

is megfelelhetnek. 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő nem alkalmazza. 

 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017/01/27) Helyi idő: (15:00) 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás 

iránt az I.2) pontban megadott címen a V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk:
2 

A gazdasági szereplő érdeklődését a következők szerint jelezheti: 

1. postai vagy közvetlen kézbesítés útján a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa 

utca 15.) B303 iroda, hétfőtől péntekig 8-14 óra között, 

2. fax levélben a (+36) 1 322-64-38 számon 

3. e-mailen, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény 

felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus 

dokumentumba foglalt formában a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen. 

Kérjük, hogy adja meg a gazdasági szereplő nevét, cégjegyzék számát, adószámát, továbbá a 

kapcsolattartó személy nevét, telefon és faxszámát, valamint e-mail címét és hivatkozzon az 



eljárás tárgyára és a BKV Zrt. T-476/16. számra. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/01/19)  

 

                                                           
  
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
3 súlyszám helyett fontosság is megadható 
4 súlyszám helyett fontosság is megadható, ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem 
szükséges 


