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HU-Budapest: Villamospálya építése
2011/S 147-243425

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Akácfa u. 15., Gazdasági
Igazgatóság Beszerzési Főosztály, attn: Schifner Marianna, MAGYARORSZÁG-1980Budapest.

Tel.  +36 14616578. E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu. Fax  +36 14616524.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 12.7.2011, 2011/S 131-218013)

 
Tárgy:
CPV:45234126
Villamospálya építése.
A következő helyett:

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.
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.
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.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.
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.
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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.
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
BKV Zrt. 15/TB-247/11.
VI.3) További információk:
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.
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.
Helyesen:

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya:
Combino villamosok be- és kiálló útvonalának felújítása. A kivitelezési feladatok részét képezi a Combino villamosok
be- és kiálló útvonalának felújítása a Fiumei úttól a Hungária krt.-ig terjedő szakaszon a műszaki leírásban részletesen
meghatározottak szerint (vágány építése, bontása, kitérő építése, bontása, áramvisszavezető kábel és vontatási



HL/S S147
03/08/2011
243425-2011-HU

Tagállamok - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás 3/4

03/08/2011 S147
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/4

földkábel fektetése, munkavezeték csere, felsővezeték tartó oszlop csere, peronvilágítások átépítése, bejelentkezési
áramkör bontása, építése).
A elvégzendő feladatok részletes leírását tartalmazó műszaki kiviteli terveket Ajánlatkérő elektronikusan (CD) bocsátja
Ajánlattevők rendelkezésére.
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.
A nyertes ajánlattevő a szerződés nettó értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosíték benyújtására köteles, melynek
időtartama a műszaki átadás átvételt követő 30. nap. 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.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben):
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 nettó árbevételük együttesen nem éri el a nettó 300 000 000 HUF-ot; illetve
b. a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti pálya felújítási - átépítési - kivitelezési munkák) teljes nettó árbevételük
együttesen, nem éri el a nettó 100 000 000 forintot.
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 teljes nettó árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgyából származó teljes nettó árbevételről l szóló
nyilatkozatát.
Ha ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát 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, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
— 1 fő - a 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet szerint - MV-KÉ/A jogosultsággal rendelkező, névjegyzékbe vett építő
mérnök, mint felelős műszaki vezető,
— 1 fő minőségirányítási vezető,
— 1 fő munkavédelmi koordinátor.
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A fenti feltételeknek az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen is megfelelhet.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának:
M.1.: ismertetnie kell az ajánlattételi határidőt megelőző öt 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 tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval
együtt kíván megfelelni, akkor az ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 69. § (8) bekezdés alapján kell igazolni.
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
BKV Zrt. 15/TB-274/11.
VI.3) További információk:
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
részét képező műszaki leírást és a tételes költségvetést Ajánlatkérő CD-n bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére
a dokumentáció átadásával egyidejűleg. 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.
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.
Amennyiben a szerződéskötés időpontja lehetővé teszi, úgy Ajánlatkérő szeptember 23-án üzemkezdettől október 21-
én üzemzárásig biztosítja a 29 nap vágányzárat. Amennyiben a szerződéskötés a tervezett időponthoz képest elhúzódik,
és október 23-a előtt nem biztosítható a 29 nap vágányzár, úgy Ajánlatkérő a vágányzárat november 2-án üzemkezdettől
november 30-án üzemzárásig biztosítja.
További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlatkérő a korrigendumban meghatározott módosításokat az ajánlati dokumentációban is megfelelően átvezette.
Módosításra került a dokumentáció részét képező, a műszaki leírást tartalmazó CD kiegészítésre került az Energiaellátás
és Engedélyek mappával.


