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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276764-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2010/S 181-276764

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

Szolgáltatás

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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Akácfa u. 15.
Kapcsolattartó: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési és Szerződési Főosztály
Figyelmébe: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési és Szerződési Főosztály, 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
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

Az 1-es és 3-as villamos vonalak korszerűsítéséhez és meghosszabbításához szükséges kiviteli tervek
elkészítése és a tervezői művezetési feladatok ellátása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 12
A teljesítés helye Budapest.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276764-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
www.bkv.hu
www.bkv.hu
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II.1.4) Információ a keretmegállapodásról
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya

Tervezési szerződés az 1-es és 3-as villamos vonalak korszerűsítéséhez és meghosszabbításához szükséges
kiviteli tervek elkészítésére és a tervezői művezetési feladatok ellátására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
71320000, 71245000

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

AZ 1-es villamos meglévő szakaszának korszerűsítése és I. ütemű meghosszabbítása a Fehérvári útig.
I. szakaszon (Bécsi úti végállomás - Kerepesi út között):
A villamos pálya felújítása és megállóhelyek átépítése (az esélyegyenlőség biztosítás érdekében), a
felsővezeték hálózat újjá építése, vontatási földkábel hálózat bővítése a jelenlegi nyomvonalon.
II. szakaszon (Kerepesi út - Lágymányosi híd jelenlegi végállomás között):
A megállóhelyek átépítése az esélyegyenlőség biztosítása céljából.
I-II. szakaszon: a felsővezeték tartóoszlopok statikai felülvizsgálata, annak eredménye alapján szükség szerinti
cseréje, és / vagy felújítása.
III. szakaszon (Lágymányosi híd pesti hídfő - Budafoki út között) és
IV. szakaszon (Budafoki út - Fehérvári út között):
Új villamos pálya és áramellátási hálózat építése, valamint - a meglévő szakaszokhoz hasonlóan - a
megállóhelyeknél az esélyegyenlőség biztosítása.
Fő mennyiségek, építési szakaszonként:
I. szakasz:
— szakasz hossza: 8 325 pályaméter,
— megállóhelyek száma: 15 db,
— Peron berendezések: 15 megállóhelyen,
— K-4/4 típ. INTERMÉDIA utasváró: 4 db,
— K4/4 T típ. INTERMÉDIA utasváró: 30 db,
— Teljes, egyedi peron lefedés: 1 db,
— Teljes peron lefedés: 4 db,
— Lépcső lefedés: 4 db,
— Lift: 6 db,
— Útépítéssel érintett felület: 19 210 m²,
— Felsővezeték: 16 500 m,
— Vontatási földkábel, 1000 mm2 Al: 31 765 m,
— Vontatási földkábel, 800 mm2 Cu: 7 400 m,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábelszekrény: 9 db,
— 0,6 kV-os vontatási kábelszekrény: 38 db,
— Áram visszavezetés: 89 db,
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— Áramátalakító állomás: 5 db.
II. szakasz:
— szakasz hossza: 5 100 pályaméter,
— megállóhelyek száma: 9 db,
— Peron berendezések: 9 megállóhelyen,
— K4/4 T típ. INTERMÉDIA utasváró: 22 db,
— Teljes peron lefedés: 1 db,
— Lépcső lefedés: 2 db,
— Lift: 1 db,
— Útépítéssel érintett felület: 60 m²,
— Vontatási földkábel, 1 000 mm² Al: 205 m,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábelszekrény: 10 db,
— 0,6 kV-os vontatási kábelszekrény: 19 db,
— Áramátalakító állomás: 2 db.
III. szakasz:
— szakasz hossza: 1 600 pályaméter,
— megállóhelyek száma: 2 db,
— Peron berendezések: 2 db,
— K4/4 T típ. INTERMÉDIA utasváró: 6 db,
— Lift: 2 db,
— Útépítéssel érintett felület: 1 935 m²,
— Áramátalakító állomás: 1 db,
— Felsővezeték: 3 200 m,
— Vontatási földkábel, 1 000 mm² Al: 5575 m,
— Vontatási földkábel, 800 mm2 Cu: 3 765 m,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábelszekrény: 4 db,
— 0,6 kV-os vontatási kábelszekrény: 16 db,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábel: 1 765 m,
— Jelzőkábel: 1 495 m,
— Áram visszavezetés: 10 db,
— Áramátalakító állomás: 1 db.
IV. szakasz: A vonal meghosszabbítása a Budafoki út - Fehérvári út között
— Szakasz hossza: 1 600 pályaméter,
— Megállóhelyek száma: 3 db,
— Peron berendezések: 3 megállóhelyen,
— K-4/4 T típ. INTERMÉDIA utasváró: 12 db,
— Lift: 2 db,
— Felsővezeték: 4 000 m,
— Vontatási földkábel, 1000 mm2 Al: 30 200 m,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábelszekrény: 4 db,
— 0,6 kV-os vontatási kábelszekrény: 7 db,
— 0,4 kV-os erőátviteli kábel: 1 800 m.
A 3-as villamos meglévő szakaszának korszerűsítése.
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A 3-as villamos vonal meglévő vonalon a villamos pálya részleges felújítása történik. Az áramellátási hálózat
hiányos és rossz műszaki állapota miatt részleges felújítását szükséges elvégezni, a teljes vonalon a
kapcsolódó létesítményekkel, megállóhelyekkel együtt.
A felsővezeték tartóoszlopok statikai felülvizsgálata, annak eredménye alapján szükség szerinti cseréje, és /
vagy felújítása.
Fő mennyiségek:
— Vágány átépítés: 6891 vágány m,
— Kitérők építése (váltóállítással, fűtéssel): 19 db,
— Meglévő peronok átépítése és berendezése: 31 db,
— K-4/3 típ. INTERMÉDIA utasváró: 64 db,
— K-4/3 T típ. INTERMÉDIA utasváró: 2 db,
— K-4/4 típ. INTERMÉDIA utasváró: 26 db,
— Teljes peron lefedés: 1 db,
— Áramátalakító állomások korszerűsítése: 6 db,
— 1 000 mm² keresztmetszetű Al kábel fektetése, szereléssel: 38 300 m,
— Vontatási kapcsolószekrény: 35 db,
— Szívópont létesítés: 29 db.
A tervezési feladat magában foglalja továbbá a kivitelezéshez szükséges forgalmi állapotok tervezését,
engedélyeztetését mind a két vonalon, a szükséges szakhatósági és tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek
beszerzését, az organizációt.
Továbbá feladat a tervekhez kapcsolódó Vízjogi Létesítési Engedélyek, elektromos Vezetékjogi Engedélyek,
forgalomterelési kezelői hozzájárulások és üzemeltetői engedélyek, valamint a műtérgy létesítési engedélyek
beszerzése.
A tervezési feladat részét képezi a kivitelezés során esetlegesen felmerülő tervezői művezetési feladatok
ellátása is az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
A tervezési feladat része továbbá a perontetők, utasvárók, lépcsőlefedések tervezési feladatai a
dokumentációban meghatározottak szerint.
becsült költség héa nélkül 690 000 000 HUF

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

Befejezés 31.12.2014

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

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén napi 0,5 %, hibás teljesítés esetén 10 %, a teljesítés meghiúsulása
esetén 15 % kötbért érvényesíthet. A kötbér alapja a nettó tervezési díj.
A nyertes ajánlattevő a szerződés értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosíték benyújtására köteles. A
biztosíték a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3) bekezdése, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend szerint teljesít. A fizetési
határidő az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a teljesítéstől számított 60 nap, a számla átutalással
kerül kiegyenlítésre. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő részletekben történő teljesítésben kíván
megállapodni az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
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Nem elvárás.

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)-h) pontokban, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)-e) pontjában
meghatározott kizáró okok fennállnak,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt.61.§ (1)
bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak,
— Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt) aki, illetőleg akinek
a közbeszerzés értékének tíz százalékát 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 tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban
írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) a)-e)
bekezdésének hatálya alá,
— Az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban jogosult igazolni,
hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) a)-e) bekezdésének hatálya alá. Az
ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. §
(2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) a)-e) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatában nem igazolta,
— Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem meghaladó mértékű alvállalkozót, aki a
Kbt. 60. § és a 61. § szerint a kizáró okok hatálya alá esik,
— 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 tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha.
a. adózás előtti eredménye a 2007, 2008 és 2009. évek bármelyikében negatív volt.
A fenti feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), illetve az általa a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön-külön, önállóan kell
megfelelniük.
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha.
b. teljes nettó forgalma az előző 3 évben (2007., 2008., 2009) nem érte el összességében a 350 000 000
HUF-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti, azaz közúti vasúthoz kapcsolódó tervezésből (pl: pálya tervezés,
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energiaellátás, jelzőberendezések, megállók, forgalomtechnika tervezése) származó éves nettó forgalma az
előző 3 évben (2007., 2008., 2009.) nem érte el összesen a nettó 300 000 000 HUF értéket
A fenti feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), illetve az általa a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.
Megkövetelt igazolási mód.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell.
a. a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás megjelenése előtt lezárt 3 üzleti évre vonatkozóan
a számviteli jogszabályok szerinti mellékletek nélküli beszámolójának másolatát. Amennyiben a letelepedés
szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása
szükséges az előző lezárt 3 üzleti év adózás előtti eredményéről.
b. a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 év (2007., 2008., 2009.) teljes nettó forgalmáról és
a közbeszerzés tárgya szerinti közúti vasúthoz kapcsolódó tervezésből (pl: pálya tervezés, energiaellátás,
jelzőberendezések, megállók, forgalomtechnika tervezése) származó nettó forgalmáról szóló nyilatkozatát
évenkénti bontásban.
Amennyiben ajánlattevő, illetve 10 % feletti alvállalkozója a felhívás megjelenése előtt 3 éven belül jött létre, a
beszámolót, illetve a nyilatkozatot a létrejöttét követő időszakra vonatkozóan kell benyújtania.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles
igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevőnek és az erőforrást nyújtó szervezetnek külön-külön nyilatkozni
kell, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában.

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 tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek.
a. az ajánlattételi határidő időpontját megelőző 3. évig (2007.11.02-től 2010.11.02-ig) terjedő időszakot
vizsgálva összességében legalább 3 db, összesen legalább nettó 200 000 000 HUF értékű tervezési munkából
származó pozitív visszaigazolású referenciával, mely közúti vasúthoz kapcsolódik (pl: pálya tervezés,
energiaellátás, jelzőberendezések, megállók, forgalomtechnika tervezése)
b. a teljesítéshez a 104/2006 (IV.28) Korm rend szerinti
8 fő KÉ-T vagy KÖ-T jogosultsággal rendelkező tervezővel, akik rendelkeznek legalább 5 év városi
villamospálya tervezésére és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal,
3 fő közlekedés-építőmérnöki szakterületen kiadott vezető tervezői címmel rendelkező tervezővel
5 fő T-T vagy Th-T jogosultsággal rendelkező tervezővel, akik közül legalább 2 fő tervező rendelkezik vezető
tervezői címmel is tartószerkezeti szakterületen,
5 fő VZ-T jogosultsággal rendelkező tervezővel és
3 fő vízimérnöki szakterületen kiadott vezető tervezői címmel rendelkező tervezővel
3 fő EN-T vagy V-T jogosultsággal rendelkező tervezővel
A tervezésben igénybe venni kívánt szakembereknek felsőfokú, államilag elismert képzettséggel, legalább 5
éves szakmai gyakorlattal és a magyar nyelv szakmai szintű ismeretével kell rendelkezniük. Egy szakember -
amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel, a fentiek közül több kategóriába is besorolható.
c. Tervezési területre vonatkozó érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal
egyenértékű tanúsítvánnyal és a minőségbiztosítási rendszer utolsó felülvizsgálatának megtörténtéről és
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eredményéről szóló igazolással vagy a Kbt. 67. § (3) bek f) pontjában meghatározott, a minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Megkövetelt igazolási mód.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának:
a. A Kbt. 67. § (3) bek a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlattételi határidő időpontját megelőző 3. évig
(2007.11.02-től 2.11.2010-ig) terjedő időszakot vizsgálva végzett legjelentősebb, városi villamos üzemhez
kapcsolódó (pl: pálya tervezés, energiaellátás, jelzőberendezések, megállók, forgalomtechnika tervezése)
tervezési munkáit legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a munkával
kapcsolatban kapcsolattartásra kijelölt munkatárs neve, telefonszáma, tervezési munkák tárgya, rövid leírása,
továbbá az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi engedélyezési vagy kiviteli tervezési mennyiségére utaló
más adat megjelölésével, pl a tervezés mennyiségi adatai) a 68. § (1) bekezdése szerint igazolva. A becsatolt
referencia igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az alkalmassági feltételeknek
történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
b. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján ismertetnie kell azon szakemberek felsőfokú végzettségét és
képzettségét - előírt gyakorlati idő igazolása szakmai önéletrajzuk benyújtásával, a magyar nyelv ismeretéről
szóló nyilatkozatuk, és a végzettségüket igazoló dokumentumok másolatának csatolásával -, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe, valamint mellékelni kell a 104/2006 (IV.28.) Korm rend szerinti kamarai igazolást. A
szakmai gyakorlat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte
megállapítható legyen.
c. A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján be kell mutatnia érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított, MSZ
EN ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű tanúsítványának másolatát vagy a Kbt. 67. § (3) bek f) pontjában
meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, továbbá a minőségbiztosítási rendszer
utolsó felülvizsgálatának megtörténtéről és eredményéről szóló igazolás másolatát.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles
igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A ajánlattevőnek és az erőforrást nyújtó szervezetnek külön-külön nyilatkozni
kell, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában.

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
Igen
104/2006 (IV.28.) Korm rendelet

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
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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. 14/TB-528/09

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 2.11.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 75 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A 60 000 HUF +25 % ÁFA, azaz 75 000 HUF befizetéseket az ajánlatkérő
Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102093-01671903-00000003 számú számlájára kell átutalni. Az átutaláson
fel kell tüntetni a szerződéshez rendelt elnevezést. A dokumentáció átvételekor az Ajánlattevőnek be kell
mutatnia az átutalás okmányát.

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
2.11.2010 - 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: 2.11.2010 - 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: 2.12.2010 (14:00).
Helyszín: BKV Zrt. MAGYARORSZÁG 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/12/22
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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 feljogosított személy által 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 megvásárlása az eljárásban
való részvétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A
személyesen átvett dokumentáció átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, amelyet az ajánlattevőnek
az ajánlatához kell csatolnia.
6. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, felhívja a figyelmet a Kbt. 48.
§ (3)-(4) bekezdésekben foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen eljárás eredményeként
létrejövő szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
7. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a Kbt. 71. § (1) bek a)-c) pontjában foglalt feltételek fennállásáról.
Amennyiben ajánlattevő esetén a fenti feltételek nem állak fenn, erről ajánlatkérő a nemleges nyilatkozat
benyújtását kéri.
8. 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.
9. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat,
de valamennyi nem magyar nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni az ajánlati
dokuementációban meghatározottak szerint. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az
irányadó.
10. Az ajánlati árakat magyar forintban kell megadni.
11. Ajánlatkérő lezárt üzleti évnek tekinti a felhívás feladásakor lezárt üzleti évet.
12. A felhívás II.3. pontjában meghatározott teljesítési határidő tervezett határidő, mely az 1-es és 3-as
villamos vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák
tervezett teljesítési véghatárideje. A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák során folyamatosan
az esetleges tervezői művezetői feladatok elvégzése, melynek teljesítési határideje a projekt végétől függően
változhat. A nyertes ajánlattevőnek a kiviteli terveket két ütemben kell szállítania, az 1-es villamos vonalának
I. szakaszára a kiviteli tervek leszállítási határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap. Az 1-
es villamos vonalának II., III: és IV. szakaszára, valamint a 3-as villamos teljes szakaszára vonatkozó kiviteli
tervek leszállítási határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap. A fenti szakaszbontás az ajánlati
dokumentációban kerül meghatározásra. A nyertes ajánlattevőnek a fenti határidők betartásával az Ajánlatkérő
által jóváhagyott terveket kell szállítania. Ajánlatkérő javasolja a teljesítés során a folyamatos egyeztetés a
nyertes ajánlattevő és az Ajánlatkérő között kooperációk formájában.
13. A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 300 000 000 HUF/kár/év szakmai (tervezői
szolgáltatásra kiterjedő) felelősség-biztosítással és ennek igazolására be kell nyújtania a felelősségbiztosítási
kötvény másolati példányát. Amennyiben nem rendelkezik a fentiekben meghatározott értékű
felelősségbiztosítással, ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés megkötéséig a
felelősségbiztosítást megköti.
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VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

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 körút 85
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
14.9.2010

www.kozbeszerzes.hu
www.kozbeszerzes.hu

