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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218013-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Villamospálya építése
2011/S 131-218013

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

Építési beruházás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Akácfa u. 15.
Kapcsolattartó: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály
Figyelmébe: Schifner Marianna
1980 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax  +36 14616524
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Combino villamosok be-, és kiálló útvonal felújítása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye Budapest város közigazgatási területén belül, a meglévő 37-es villamos vonalán.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Információ a keretmegállapodásról

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218013-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
www.bkv.hu
www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes
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II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya
Combino villamosok be- és kiálló útvonalának felújítása I. ütem a Fiumei úttól a Hungária krt.-ig terjedő
szakaszon.
A elvégzendő feladatok részletes leírását tartalmazó műszaki kiviteli terveket Ajánlatkérő elektronikusan (CD)
bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
45234126

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Változatok elfogadhatók
Nem

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség

Combino villamosok be- és kiálló útvonalának felújítása I. ütem a Fiumei úttól a Hungária krt.-ig terjedő
szakaszon, az alábbi főbb mennyiségekkel:
— Kockakő burkolatú Ph vágány bontása 1287 vm,
— Ph50/30e kitérő bontása 2 csop,
— VgS49rendszerű, LM aljas vágány építése 1269 vm,
— Vg48-100/100e kitérő beépítése 2 csop,
— Áramvisszavezető kábel fektetése, 240 mm² Cu 368 m,
— Vontatási földkábel fektetése1x1000 mm² Al 8 000 m,
— Munkavezeték csere, 100 mm² 3 640 m,
— Váltófűtés elbontása és építése 1 db,
— Felsővezeték tartó oszlop csere 14 db,
— Peronvilágítások átépítése összesen 6 készlet,
— Bejelentkezési áramkör bontása, építése 1 készlet.
A mennyiségek részletes ismertetését az Ajánlattevők részére elektronikusan (CD) rendelkezésére bocsátandó,
beárazandó tételes költségvetés tartalmazza, amelyet az ajánlati felhívás VI.3.5 pontjában megadott címen,
személyesen lehet átvenni.

II.2.2) Vételi jog (opciók)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Befejezés 15.12.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés esetén kötbért érvényesíthet a szerződéstervezetben foglaltak
szerint. A kötbér számításának alapja a nettó Vállalkozói Díj. A késedelmi kötbér mértéke a nettó Vállalkozói
Díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de maximum összesen 15 %. A hibás teljesítési kötbér
mértéke a Vállalkozói Díj 15 %-a.
Ajánlattevőnek minimálisan 12 hónap jótállást kell vállalnia.
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A nyertes ajánlattevő a szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosíték benyújtására köteles.
A műszaki átadás-átvételt követően a nyertes Ajánlattevő a szerződés értékének 3 %-át kitevő jólteljesítési
biztosíték nyújtására köteles, amelynek időtartama a garanciális idő végét követő 30. nap.
A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor, a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének
időpontjától) a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdésének megfelelően, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint
kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§ (3)- (4) bekezdése szerint teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?

Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy

cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak,
— Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt) aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára
erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63.
§ (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá, valamint
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá,
— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
olyan, a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem meghaladó mértékű alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1) szerint
és a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá esik [Kbt. 63. § (3) bek.],
— A Kbt.193.§ alapján a 63.§ (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő egyszerű
nyilatkozatot is elfogad.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az előző 3 évben (2008-2010.):
a. a teljes forgalmuk együttesen, a 2008-2010. évek összességében nem érte el a bruttó 300 000 000 HUF-ot;
illetve
b. a közbeszerzés tárgyában (vasúti pálya felújítási - átépítési - kivitelezési munkák) elért forgalmuk együttesen,
a 2008-2010. évek összességében nem érte el a bruttó 100 000 000 HUF-ot.
Megkövetelt igazolási mód.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66 § (1) bekezdés c) pontja alapján a
2008-2010. évek éves forgalmáról, valamint a közbeszerzés tárgyában elért forgalmáról szóló nyilatkozatát.



HL/S S131
12/07/2011
218013-2011-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4/7

12/07/2011 S131
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/7

Ha ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval együtt kíván megfelelni, akkor az ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 69. § (8) bekezdés alapján
kell igazolni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Alkalmatlannak minősül az
ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek.
M.1: az ajánlattételi határidőt megelőző 5 év (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.) során összességében
teljesített:
— minimum 1 000 vm közúti vasúti vágány építésére, átépítésére vagy felújítására vonatkozó referenciával;
valamint,
— minimum 2 csoport kitérő építésére, átépítésére vagy cseréjére vonatkozó referenciával; továbbá,
— minimum 500 m egyenáramú vasúti felsővezeték vagy munkavezeték építésére, átépítésére, cseréjére vagy
felújítására vonatkozó referenciával.
M.2: legalább az alábbi végzettséggel rendelkező szakemberekkel:
— 1 fő - a 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet szerint - névjegyzékbe vett építő mérnök, mint felelős műszaki
vezető,
— 1 fő minőségirányítási vezető,
— 1 fő munkavédelmi koordinátor.
A fenti feltételeknek az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen is megfelelhet.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának:
M.1.: ismertetnie kell az ajánlattételi határidőt megelőző 5 év (2006., 2007., 2008., 2009., 2010.) során
teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt legjelentősebb, vasúti pályafelújítási-átépítési-kivitelezési
tevékenység elvégzésére vonatkozó munkavégzéseit (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél,
a beruházás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más
adat megjelölésével) a 68.§ (2) bekezdése szerint igazolva.
M.2: A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján ismertetnie kell azon szakemberek végzettségét és
képzettségét - szakmai önéletrajzuk és a végzettségüket igazoló dokumentumok másolatának csatolásával
-, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A névjegyzékbe vételt a Kbt. 20.§ (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő
ellenőrzi a mérnöki kamara honlapján.
Ha ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval együtt kíván megfelelni, akkor az ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 69. § (8) bekezdés alapján
kell igazolni.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes

felelős személyek nevét és képzettségét?
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 árverésre fog sor kerülni
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

BKV Zrt. 15/TB-247/11

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 22.8.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
22.8.2011 - 10:00

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

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

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22.8.2011 - 10:00
Helyszín
BKV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, illetőleg személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne:
Dátum: 6.9.2011 (15:00).
Helyszín: BKV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Az eredményhirdetés nyilvános, melyre Ajánlatkérő ezúton meghívja Ajánlattevőket, valamint a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselőit illetőleg személyeket.
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2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 16.9.2011.
3. Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig
8:00 és 14:00 óra között, a BKV Zrt. székházában (MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II.
emelet 256. irodában. Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt
időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő
részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
5. A dokumentáció átvehető a BKV Zrt. székházában (MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa u. 15.)
a II. emelet 256. irodában, munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig. A dokumentáció átvétele az eljárásban való
részvétel feltétele. A dokumentáció átvételének igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának át kell vennie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt átvevőnek kerül
megküldésre. A személyesen átvett dokumentáció átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 83 §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) - ha őt a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte - köti meg a
szerződést.
8. Ajánlatkérő a benyújtandó ajánlatokra vonatkozó Kbt. 70/A § (1)-(3) bekezdés szerinti formai
követelményeknél egyszerűbb formai követelményeket ír elő, amely követelmények részletezését az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
9. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
10. Ajánlattevőnek a teljesítés időtartama alatt kivitelezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie és erről
ajánlatában nyilatkozni köteles. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, ajánlatában arról köteles nyilatkozni,
hogy nyertessége esetén a felelősségbiztosítást megköti. A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény
másolatát a szerződés megkötéséig köteles benyújtani.
11. Helyszíni konzultáció: Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére helyszíni konzultációt biztosít:
Időpont: A hirdetmény megjelenését követő hét 3. munkanap 9:00 óra.
Találkozás helye: Bp. X. ker. Fiumei út - Salgótarjáni út sarok.
Ajánlatkérő kéri, hogy a bejáráson történő részvételüket írásban jelezzék a bejárás napját megelőzően 2
munkanappal.
12. A II. 3. pontban meghatározott teljesítési határidőn belül 23.9.2011 és 30.11.2011 között szerződéskötéskor
kijelölt 29 naptári nap vágányzárat biztosít az Ajánlatkérő. A vágányzár végén a pályát vissza kell adni a
villamos forgalomnak.
13. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ (2)-(4) bekezdése
szerint.

VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
7.7.2011
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