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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14349-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Közút építése
2014/S 011-014349

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
AK00900
Erzsébet tér 4.
Címzett: Palkó Júlia
1051 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax:  +36 18727478
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.belvaros-lipotvaros.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Bartók Béla út 60. I/4.
Címzett: Vass Éva
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax:  +36 12090063
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Bartók Béla út 60. I/4.
Címzett: Vass Éva
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax:  +36 12090063
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Bartók Béla út 60. I/4.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14349-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
www.belvaros-lipotvaros.hu
mailto:iroda@sandorlegal.hu
mailto:iroda@sandorlegal.hu
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Címzett: Vass Éva
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12090063
E-mail: iroda@sandorlegal.hu
Fax:  +36 12090063

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat, és az ehhez
kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: H-Budapest, V. kerület.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: 4
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
Becsült érték áfa nélkül: 2 000 000 000 HUF

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés / Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén útépítési/felújítási
munkák, és a szükségszerűen ehhez kapcsolódó járda felújítási munkák elvégzése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45233120

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

mailto:iroda@sandorlegal.hu
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II.2.1) Teljes mennyiség:
Díszburkolat, és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási, építési valamint járulékos
munkálatok ellátása az V. kerületben, az alábbi helyszíneken:
Díszburkolattal ellátott utcák: Szabadság tér, Szent István tér, Hercegprímás utca, Sas utca, Zrínyi utca, Deák
Ferenc utca–Miatyánk utca, Veres Pálné utca (Duna utca–Irányi utca között), Curia utca, Veres Pálné II. üteme
– Irányi utca–Bástya utca között –, Nyári Pál utca, Fehérhajó utca, Szomory Dezső tér, Váci utca–Vörömarty
tér–Szabadsajtó utca, Váci utca–Duna utca–Vámház krt. között, Dorottya utca, Szende Pál utca, Cukor utca–
Szivárvány köz, Pilvax-köz–Haris köz, Arany János utca egy része, Október 6. utca, Hild tér egy része, Bécsi
utca, Deák Ferenc utca, Fehér hajó utca, Kristóf tér, Szervita tér, Régiposta utca, Párizsi utca, Petőfi Sándor
utca, Bástya utca egy része, Képíró utca, Fejér György utca egy része, Szerb utca, Egyetem tér, Kecskeméti
utca, Magyar utca egy része, Papnövelde utca, Királyi Pál utca, Károlyi Mihály utca, Ferenczy István utca egy
része, Henszlmann utca.
Egyéb burkolattal ellátott utcák, terek: Akadémia utca,Apáczai Csere János utca, Arany János utca, Aranykéz
utca, Aulich utca, Balaton utca, Balassi Bálint utca, Bank utca, Bárczy István utca, Bástya utca, Báthory utca,
Belgrád rakpart, Bihari János utca, Cukor utca, Dorottya utca, Deák Ferenc utca, Duna utca, Eötvös tér, Falk
Miksa utca, Fejér György utca, Ferenczy István utca, Galamb utca, Garibaldi köz, Gerlóczy utca, Harmincad
utca, Havas utca, Hercegprímás utca, Hold utca, Honvéd utca, Irányi utca, József nádor tér, Kálmán Imre utca,
Kamermayer K. tér, Károlyi kert, Kéményseprű utca, Kígyó utca, Kiss Ernő utca, Kozma Ferenc utca, Magyar
utca, Markó utca, Mérleg utca, Molnár utca, Nádor utca, Nagy Ignác utca, Nagysándor J. utca, Nyáry Pál utca,
Perczel Mór utca, Pesti Barnabás utca, Petőfi tér, Pilvax köz, Pintér utca, Podmaniczky Frigyes tér, Reáltanoda
utca, Régiposta utca, Semmelweis utca, Só utca, Sörház utca, Steindl Imre utca, Stollár Béla utca, Sütő utca,
Szalay utca, Szarka utca, Széchenyi rakpart, Széchenyi utca, Szemere utca, Szende Pál utca, Szép utca,
Szervita tér, Tüköry utca, Türr István utca, Vadász utca, Vajkay utca, Vármegye utca, Városház utca, Vécsey
utca, Veres Pálné utca, Vértanuk tere, Vigadó tér, Vigadó utca, Vigyázó Ferenc utca, Vitkovics M. utca, Zoltán
utca, Zrínyi utca.
A munkák több részletben kerülnek megrendelésre a szerződés futamideje alatt. Egyéb feltételek a
dokumentációban részletezettek szerint.
Becsült érték áfa nélkül: 2 000 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a teljesítési véghatáridő tekintetében késedelmi kötbért kíván érvényesíteni.
Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 5%-át nem haladhatja
meg. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában nem lehet kevesebb a teljes nettó
szerződéses ellenérték 0,1%-ánál. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő
érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén az Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses ellenérték 5%-ának
megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérre jogosult.
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Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul,
abban az esetben a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege
a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési
biztosítékot kíván kikötni. A teljesítési biztosíték mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 3%-a. A teljesítési
biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti
rendelkezési joga az Ajánlatkérő attól az időponttól kezdődően a sikeres (az eredményes műszaki) átadás-
átvétel lezárásnak (teljesítési véghatáridő) időpontja +60 napig biztosított legyen.
Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéstől való
visszalépésnek minősül.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási biztosítékot a végszámla benyújtásának időpontjában
kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az Ajánlatkérőnek a jótállási
kötelezettség kezdetének időpontjától (az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától) számított, a
szerződésben megjelölt, ajánlat szerinti hónap jótállási időszak lejárta +60 napig biztosított legyen. Benyújtása
egyben a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi. A jótállási biztosíték mértéke megegyezik a
teljesítési biztosíték mértékével. Jótállás időtartama: Az Ajánlatkérő minimum 12 hónap jótállási kötelezettséget
ír elő.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A megkötött Vállalkozási szerződés szerint elvégzett munkákra havonta (rész)számlák állíthatók ki, utcánként,
az adott utcán végzett munka sikeres átadás-átvételi eljárását követően. Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást
a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § előírásainak megfelelően, a Kbt.-ben és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltak szerinti határidőben történő átutalással fizeti meg.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alátartozik. Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján – összhangban a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.
§-ban foglaltak szerint – előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
történő szereplés követelményét.
Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1–11. §-iban meghatározottak szerint
kell igazolnia. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Az ajánlattevőnek
(közös ajánlattevőknek) az ajánlatba csatolnia kell valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi
pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot,
melynek kötelezően tartalmaznia kell, hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 24 hónapban – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
P.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását megelőző
három lezárt üzleti év, általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá 14. § (4a) bekezdés).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely
pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző három
lezárt üzleti év vonatkozásában összesen a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el,
vagy haladja meg az 1 500 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év időszakában a legjelentősebb
referencia munkáit az alábbiak szerint:
– közterület karbantartásra vonatkozó beruházások ismertetését és a csatolja az erre vonatkozó
referenciaigazolásokat,
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint az ezen pontban foglalt alkalmasságot
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei
között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. Ha a nyertes
közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a
teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles
elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az
igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M.2. Az ajánlatban fel kell tüntetni azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő
meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki
jelölést (betűjel, a névjegyzéket vezető kamara megnevezése, kódja, regisztrációs szám), amennyiben a jelölt
szakember az ajánlat benyújtásának időpontjában ezekkel rendelkezik, a végzettség igazolására a diploma
másolatát, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására
e szakemberek önéletrajzát és valamennyi szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát,
miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn.
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből
egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében
meghatározottaknak az ajánlattevő milyen módon felel meg.
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Amennyiben az ajánlatban bemutatott szakember az előírt jogosultság érvényességéhez szükséges, a
vonatkozó névjegyzéket vezető kamarai nyilvántartással nem rendelkezik, erre a körülményre az ajánlatban
utalni kell, továbbá ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy tudomással bír attól, miszerint az érintett szakember
kamarai nyilvántartásba vétele, ajánlatkérő felé az igazolás benyújtása a szerződés megkötésének feltétele és
ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15.
§ (2) bekezdés e) pontja).
Az igazolás során az Ajánlatban tisztázni szükséges, hogy mely szakembert mely pozícióra jelölik.
M.3. Az ajánlatban szükséges feltüntetni a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki
felszereltség leírását és csatolni a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat. Gépek esetében ezen
kívül csatolni szükséges a gépek műszaki jellemzőit, adatait igazoló tartalmazó dokumentumokat (gépkönyv,
forgalmi engedély) (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja).
A rendelkezésre állást jogcímét igazoló bizonyíték akkor megfelelő, ha az a tulajdonjog fennállását, vagy
ennek hiányában a használat jogcímét igazolja. A rendelkezésre állás így különösen, de nem kizárólagosan
üzembentartói engedély vagy bérleti szerződés útján is igazolható.
M.4. Csatolni szükséges az ajánlathoz az MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó
érvényes tanúsítvány másolatát, vagy az ezzel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékait (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja).
Az ajánlatkérő egyéb bizonyíték körében elfogadja a környezetvédelmi rendszerrel kapcsolatban készült
kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt másolatát.
M.5. Az ajánlatban fel kell tüntetni a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év tekintetében éves
átlagos statisztikai fizikai állományi létszámáról készült kimutatást (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdés d) pontja).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. A felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített építés
beruházási tevékenysége körében nem igazolja olyan, összesen legalább bruttó 300 000 000 HUF értékű
közterület karbantartási munkák megvalósítását,
– amelyek közül legalább egy szerződés keretében az építési területen és a kapcsolódó utcákban a közlekedés
(forgalom) és a lakossági szolgáltatás fenntartását a kivitelezés során biztosítani kellett és amely szerződés

tartalmazott legalább 12 000 m2-re vonatkozó díszburkolatú közterületen végzett burkolat-, csapadékvíz
elvezetési-, úttartozék-, utcabútor karbantartási munkákat.
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárt beruházás, amely
esetében a kivitelező a lezárást követő legfeljebb 1 éven belül jelentkező hibákkal kapcsolatos szavatossági
vagy jótállási kötelezettségeinek az előírások és szerződés szerint eleget tett, amennyiben jelentkezett hiba.
Ajánlatkérő közterület karbantartási munka alatt érti: mindazokat a települési közigazgatási határon belüli
karbantartási munkákat, amelyek komplex módon magukba foglaltak útépítési, útjavítási, forgalomtechnikai
vagy térépítészeti munkákat is.
Ajánlatkérő közlekedés (forgalom) fenntartása alatt érti: gépjárművek és személyek korlátozott, de biztonságos
közlekedésének fenntartása az érvényes KRESZ és az építési területre vonatkozó munka- és balesetvédelmi
előírások figyelembe vételével.
Ajánlatkérő lakossági szolgáltatás fenntartása alatt érti: intézmények, kereskedelmi egységek, köz- és
lakóépületek megközelíthetőségének, valamint az áruszállításhoz, rakodáshoz, kommunális ellátáshoz
szükséges szolgáltatások, rendfenntartási és közigazgatási szervek (rendőr, mentő, tűzoltó, stb.) bejutásának
biztosítása az építési területen.
Az előírt követelményekkel ajánlattevő a szerződés egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2. Nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
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(a) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki
— az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes
szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) kormányrendelet szerinti MV-KÉ/A vagy ezzel egyenértékű besoroláshoz
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
— legalább 5 éves felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(b) legalább 1 fő lakatos szakmunkással,
(c) legalább 1 fő kertész szakmunkással,
(d) legalább 3 fő burkoló szakmunkással.
Ajánlatkérő az (a) pont esetében egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat
tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes
szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti
besorolást tekinti.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, átfedés nem lehetséges.
M.3. Nem rendelkezik a teljesítéshez az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki
felszereltséggel:
(a) legalább
— 1 db, maximum 3,5 tonnás kisteherautóval,
— 1 db, darusautóval,
— 1 db bobcattel, amely homlokrakodóval, ásó-, törő-, és tisztítófejjel rendelkezik,
— 1 db kővágásra alkalmas vizes vágógéppel, amely rendelkezik 60, 80, 100 mm vastag kő vágására alkalmas
gyémánt tárcsával,
— 1 db vizes fúrógéppel, amely rendelkezik 60, 80, 100 mm vastag kő vágására alkalmas gyémánt fúrófejjel,
— 2 000 fm mobilkerítéssel.
M.4. Nem rendelkezik bevezetett MSZ EN ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerrel, vagy
ezzel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerrel.
M.5. A felhívás feladását megelőző utolsó kettő lezárt üzleti év bármelyikében az éves átlagos statisztikai fizikai
állományi létszáma nem éri el legalább 20 főt.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 28.2.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Dokumentációt a Kbt. 52. §-ával összhangban bármelyik érdekelt gazdasági
szereplő térítésmentesen átveheti. A Dokumentáció ellenértékét a Kbt. 124. § (4) bekezdésében foglalt
szervezet köteles megfizetni. A dokumentáció árát a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11702036-20692289 számú számlájára kell befizetni. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként
feltüntetendő: „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat,
és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése – Dokumentáció”.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
28.2.2014 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.2.2014 - 10:00
Hely:
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, 1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I. em. 4. alatti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1.) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 65. § (1)–(2) bekezdés figyelembevételével bírálja el. Az ajánlatkérő
hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § (1)–(9) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5)
bekezdése szerinti esetben nem rendel el hiánypótlást.
2.) A dokumentáció elektronikusan megküldésre kerül, illetőleg igény esetén átvehető az alábbi címen: Dr.
Sándor Ügyvédi Iroda, 1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I. em. 4., hétfőtől-péntekig 09:00–14:00 óráig.
Elektronikus megküldés feltétele az írásos igénylés az iroda@sandorlegal.hu e-mailcímen, melyben fel kell
tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, elérhetőségét és azt az elektronikus címet, ahova a dokumentáció
megküldését kéri. Elektronikus megküldés esetében irányadó a Kbt. 50. § (3) bekezdése. Az ajánlattétel
érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton meg kell kérnie. A postai úton benyújtott ajánlat
ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban

mailto:iroda@sandorlegal.hu
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meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal
felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
3.) Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező
meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos
oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton
szerepelnie kell az „eredeti” megjelölésnek. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban
beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be 3 példányban, az ajánlattal közös
csomagolásban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az
irányadóak.
A csomagolásra rá kell írni: „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és
egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése”, valamint azt, hogy
„Felbontani kizárólag a felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.”
4.) A személyesen leadott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti a határidőn belül benyújtottnak, ha annak
ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig
sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az az időpont, amikor az a felhívás „A” Melléklete szerinti
szervezet székhelyén az ajánlat beérkezése regisztrálásra került. Az ajánlat munkanapokon 09:00–16:00 óra,
pénteki munkarend esetében 09:00–14:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 09:00–10:00 óra között nyújtható
be. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli. Amennyiben a csomagolás nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva,
az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján
történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a
benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére a részvételi határidő lejártát követően kerül sor,
ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
5.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
6.) A Kbt. 25. § (1)–(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot.
7.) A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást egyszerű másolatban az ajánlathoz
csatolni kell.
8.) A Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlatevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
9.) Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatnak tartalmaznia kell
továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
10.) Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésben foglaltak szerint
is megfelelhet.
11.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más
szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
12.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
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13.) Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet
vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása
céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá a felhívás
feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű
másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1)
bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott
aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60
napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban
nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
A Kbt. 58. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni.
14.) Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények
körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak
a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése
szerinti ország központi bankja által jegyzett felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenértéke kerül átszámításra.
15.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő
valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36.
§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Az eredeti, illetve hiteles másolati példányban
benyújtott igazolásokon külön megjegyzést nem kell szerepeltetni.
16.) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek
benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás
benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult
személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar
nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok
tartalmával.”
17.) Ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Amennyiben az idegen nyelven
benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása között eltérés van, a magyar nyelvű iratban foglaltak az
irányadóak. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja,
különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés
a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti
eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
18.) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi helyi idő
szerint értendő.
19.) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő
ajánlattétel érdekében – a felhívásban vagy a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet. Az ajánlattevő köteles a helyszínt az ajánlat benyújtása előtt megtekinteni és
a megfelelő ajánlatnyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni. Az írásban
feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a
válaszadást.
20.) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazási jogát kiköti.
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21.) Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja ajánlattevők részére, hogy tájékozódjanak a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
22.) A nyertes ajánlattevő – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályiról szóló
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak szerint – köteles a kivitelezés teljes időtartamára
felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 20 000 000 HUF/
káresemény és minimum 100 000 000 HUF/éves kártérítési limittel. Nyertes ajánlattevő a közbeszerzés
tárgyát képező építési-szerelési kivitelezési munkákra CAR-rendszerű (összkockázati) építési-szerelési
biztosítást köteles kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítást kiterjeszteni, amelynek kedvezményezettje
Ajánlatkérő. A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát, illetve a biztosítási díj
befizetésének igazolását legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles ajánlatkérőnek átadni. Az előírt
tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
23.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 55. § (4) bekezdésére. Az ajánlatkérő egyéb
bizonyíték körében elfogadja a bevezetett rendszerrel kapcsolatban készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve
egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt másolatát.
24.) Az ajánlattételi dokumentációban ajánlatkérő által meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való utalás csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű meghatározása miatt szükséges, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező megoldás megajánlható.
Egyenértékűség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőknek igazolniuk kell az ajánlatban.
25.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a
Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl – az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan –
az ajánlat megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokban megnevezett
dokumentumokat jelentkezésükhöz csatolniuk kell.
26. Ajánlatkérő megjelöli, miszerint a jelen eljárás a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt
keretmegállapodás megkötésére irányul.
27. A Kbt. 125. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő az ajánlattevő vonatkozásában
előírja az MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszere érvényes tanúsítványa másolatának, vagy az ezzel
egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékai csatolását.
28. A Kbt. 125. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő az ajánlattevő vonatkozásában
előírja az OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási érvényes
rendszere tanúsítványa másolatának, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékai
csatolását.
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az előírt követelményeknek közülük egy felel meg. Az ajánlatkérő egyéb
bizonyíték körében elfogadja a bevezetett rendszerrel kapcsolatban készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve
egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt másolatát.
29. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása
vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból történő meghiúsulása esetére
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ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti. Az ajánlati
biztosíték összege 4 000 000 HUF, azaz négymillió forint. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11784009-15505006-06530000) történő befizetésével, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 banki munkanap
alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 biztosítói
munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Belváros-Lipótváros Budapest Főváros
V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási
munkálatainak elvégzése – Ajánlati biztosíték”. A biztosíték kedvezményezettje az Ajánlatkérő. Az ajánlati
biztosítékot olyan módon kell az ajánlat benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani, hogy az
ajánlatkérő a feletti rendelkezési joga az ajánlattételi határidő lejártától biztosított legyen. Az ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlattal együtt szükséges benyújtani. A
teljesítés befizetés esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy
hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható. A kötelezvény
vagy a bankgarancia eredeti példányát befűzés nélkül az ajánlathoz mellékeltve külön borítékban kell
benyújtani, míg egy arról készült egyszerű másolatot az ajánlatba bele kell fűzni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. Ötödik része szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
14.1.2014
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