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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301785-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Érd: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
2016/S 168-301785

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
AK16426
Alsó utca 1.
Érd
2030
Magyarország
Telefon:  +36 23520330
E-mail: kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu 
Fax:  +36 23520331
NUTS-kód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erdszennyviz.eu
A felhasználói oldal címe: http://www.erdszennyviz.eu

I.1) Név és címek
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK02138
Alsó utca 1.
Érd
2030
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Konkoly Zita
Telefon:  +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu 
Fax:  +36 23522384
NUTS-kód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erd.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.erd.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.erdszennyviz.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=45
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További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó József
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erdszennyviz.eu
A felhasználói oldal címe: http://www.erdszennyviz.eu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó József
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erdszennyviz.eu
A felhasználói oldal címe: http://www.erdszennyviz.eu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: önkormányzati társulás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén.

II.1.2) Fő CPV-kód
45200000

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodásos eljárás keretében infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása vállalkozási szerződés
alapján.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
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Érték áfa nélkül: 4 000 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71220000
45232400
45232410
45232411
45232450
45232130
45233120

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102
A teljesítés fő helyszíne:
Érd közigazgatási területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén.
Keretmegállapodás keretében Érd Megyei Jogú Város mélyépítési munkáinak elvégzésére, ennek keretében
közhasználatú létesítményeinek építése, fenntartása, javítása, megújítása, fejlesztése.
Ennek során az alábbi tevékenységek fordulnak elő:
— útépítés,
— útfelújítás,
— járdaépítés,
— térburkolat építés,
— kerékpárút építése,
— csapadékvíz elvezetés,
— csapadékvíz záportározó építése,
— útvíztelenítés,
— fakivágás,
— növénytelepítés,
— közvilágítás kiépítése, korszerűsítése, felújítása,
— végleges és ideiglenes forgalomtechnika kiépítése,
— közművezetékek (gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos, távközlési vezetékek) építése és kiváltása,
— köztéri bútorok telepítése,
— felületzárás,
— tervezés.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
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értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Az Ajánlattevő köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően
megkezdeni, és egyidejűleg a vonatkozó építésügyi előírások szerinti Építési Naplót megnyitni. Az építési napló
vezetéséhez nem kötött fenntartási munkákról felmérési naplót kell vezetni.
A munkavégzés során beépítendő anyagokat és az alkalmazni kívánt beépítési technológiát Ajánlattevő köteles
Ajánlatkérő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítás-tervezeteket a munka megkezdése előtt részére
átadni. Ajánlatkérő megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét
nem csökkenti.
Ajánlattevő köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás,
forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről és költségeinek viseléséről, a geodéziai kitűzésekről,
bemérésekről, laboratóriumi vizsgálatokról és azok költségeinek viseléséről.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok
formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között
minden illetéket, díjat.
Ajánlattevőknek az ajánlati ár kialakítása során szem előtt kell tartani, hogy a keretmegállapodás alapján
megkötendő egyedi Vállalkozási szerződéseket tervek alapján kell végezni, így figyelembe kell venniük a
majdani hatósági engedélyekben, közműkezelői nyilatkozatokban, állásfoglalásokban foglaltakat.
A keretmegállapodás alapján kötött egyedi Vállalkozási szerződések kapcsán az építés alatt a közmű
üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjai, továbbá a munka és vagyonvédelemmel valamint a
forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik.
A feladatok elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra alkalmas anyagokat
Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő telephelyére beszállítani. A beszállítást szállítólevéllel kell igazolni, és a
felmérési naplóhoz mellékelni.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (db) (max. 41) / Súlyszám:
50
Ár - Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 000 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében
kerül sor.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles
benyújtani.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8. §, 10. §, 12–14. §, 15. § (1) bek., 16. §
szerint történik.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.
67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) és 17. § (2) bek. szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a
Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) és 17. § (2) bek. szerint.
Az EEKD-t az alkalmasságot igazoló szervezetnek is be kell nyújtania.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki és műszaki
ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és
az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A 321/2015. (XI.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára
vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai
tagságról szóló igazolást.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-
ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a
39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1)–(2) bekezdése alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (4)–(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek.-nek és II. Fejezetében (5.
§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a
gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz
a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az
ajánlatkérő felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági
szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a jelen
felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre
vonatkozó, saját vagy jogelődje – a számviteli törvénynek megfelelő – beszámolójának egyszerű másolatát a
kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három
lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről, és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (mélyépítés; útépítési-útfelújítási, közmű-,
közvilágítás-, forgalomtechnika építési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19. § (2)–(3) és (5)–(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az
együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg
kell felelnie az adott követelménynek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8)
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3,
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt.



HL/S S168
01/09/2016
301785-2016-HU

- - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7 / 12

01/09/2016 S168
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 12

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ennek megfelelően az ajánlatkérő így köteles az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés;
útépítési-útfelújítási, közmű-, közvilágítás-, forgalomtechnika építési munkák) származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 1 000 000 000 HUF (egymilliárd) értéket (321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése).
P/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a teljes – ÁFA nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját
megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 4 000 000 000 HUF-ot (négymilliárd forintot), illetve
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés; útépítési-útfelújítási, közmű-, közvilágítás-,
forgalomtechnika építési munkák) származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele nem érte el a 1 000 000 000
HUF-ot (egymilliárd forintot).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt
árbevétel mértéke megegyezik a P2. pontban meghatározott alkalmassági követelmény szerinti árbevétellel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A P1. pont szerinti
alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P2. pont szerinti
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek.-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az alk. követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási
szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő
felhívása alapján a Korm. r. 1. § (2) bek.-nek és 21–22. § foglaltaknak megfelelően.
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bek.-nek a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 5 évben befejezett, a közbesz. tárgya szerinti, legjelentősebb feladatainak
ellátására vonatkozó igazolását vagy nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) bek. szerinti módon. Az
ig.-nak vagy nyil.-nak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kivitelezés tárgyát
– az alk.-i minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét
(a kezdési és befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki
átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a
321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (5) bek.-ben foglaltak az irányadóak.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI.30.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a
szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;- a szakember
szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;- végzettséget
(képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
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— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír. A bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges
mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett
nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely
elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az
nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dok. benyújtása szükséges.
M/3. A 321/2015. (XI.30.) Korm. r. 21. § (2) bek. g) pont alapján Ajánlattevő csatolja a felhívás feladásának
napját megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető
tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatását.
M/4. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § (1) bek. és 21. § (1)
bek. alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot:
a) a tervező szakember megjelöléséről, továbbá a szakember tekintetében a foglalkoztatás jogviszonyáról,
valamint az alk. minimumköv.-re vonatkozó előírásban megjelölt tervezői jogosultság meglétéről, azaz az
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, a nem Magyaro.-on letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről;
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyaro.-on
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1)–(2) bek. jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző 5 évben (60 hónapban) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, a
közbeszerzés tárgyára (mélyépítés mely tartalmaz; útépítési és/vagy útfelújítási munkák mellett – de nem
kizárólagosan – járdaépítési, csapadékvíz elvezetési, közmű-, közvilágítási-, forgalomtechnikai munkákat,
amely építési munkák a forgalom folyamatos fenntartása mellett, város belterületén kerültek elvégzésre)
vonatkozó legalább 2 db referenciával, amelyek együttes értéke eléri vagy meghaladja a nettó 800 000 000
HUF-ot.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel, MV-KÉ jogosultsággal – vagy azzal egyenértékű – útépítési felelős
műszaki vezetői jogosultsággal és legalább 5 éves építésvezetői gyakorlattal rendelkező építésvezetővel;
b) legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel, MV-KÉ jogosultsággal – vagy azzal egyenértékű – útépítési felelős
műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
c) legalább 2 fő, felsőfokú végzettséggel, MV-VZ jogosultsággal – vagy azzal egyenértékű – vízépítési felelős
műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
d) legalább 1 fő minőségellenőrzésért felelős, minőségmenedzsment szakmérnöki végzettségű szakemberrel;
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó lezárt üzleti év átlagában a
statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, és nem rendelkezik legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
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a) nem rendelkezik 1 fő KÉ-K jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel
rendelkező szakemberrel (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet 1.
melléklet);
b) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike
nem szerepel az ÉTV. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybe-vételére a Kbt. 65. § (7) és (9)
bekezdésnek megfelelően van lehetőség. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján – figyelemmel a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 6. § (2) és (5) bekezdésére is – a kapacitást nyújtó szervezet igénybevételét
oly módon zárja ki, hogy az M/2.1. pontban meghatározott alkalmassági követelményt ajánlattevő személyesen
közreműködő tagja vagy munkavállalója révén köteles igazolni.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek.
A Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint: késedelmi kötbér; meghiúsulási kötbér; teljesítési
és jótállási biztosíték; előleg-visszafizetési biztosíték.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a vállalt jótállási idő a versenyújranyitási eljárások során értékelési részszempontot
képez.
Finanszírozási feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Tartalékkeret kikötésére a versenyújranyitási eljárás során sor kerülhet.
A vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdés,
továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30–32. § alapján kerül sor átutalással. A részletfizetésre vonatkozó
szabályok – adott esetben – az egyedi szerződésekben kerülnek rögzítésre.
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét támogatásból teljesíti.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/10/2016
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/10/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
Ész-Ker Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok
felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul
és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján. Elérési
útvonal: I.3) pontban foglaltak szerint.
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére. Az ajánlat egy
eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
3) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését.
4) Részajánlattétel az alábbi indokokra figyelemmel nem biztosított: A gazdasági, műszaki és minőségi,
illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy
a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a
megvalósítani kívánt beruházás részekre bontva, adott esetben több kivitelezővel kötött több szerződés útján
történő megvalósításával a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné.
5) Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján (pontszám: 1–100).
1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, míg a 2. résszempont esetén az egyenes
arányosítás.
1. részszempont tekintetében a tételpontok összege képezi az értékelés alapját.
2. részszempont: ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumokban megadott vállalások teljesítéséről
szükséges nyilatkozni.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bek. alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési
szempontokat alkalmaz a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
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7) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg (P/1–P/2.; M/1–M/4.)
8) Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági
szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintáját.
11) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában
(Kbt. 35. § (9) bekezdés).
12) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett
év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.
13) Nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítási szerződést köt vagy terjeszt ki
a jelen keretmegállapodás hatálya alatt kötött egyedi Vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során, harmadik
személynek okozott károk megtérítésére. A keretmegállapodás második szakaszában Nyertes Ajánlattevőnek
rendelkeznie kell legalább az egyedi Vállalkozási szerződés(ek) teljes nettó értékének 70 %-át kitevő mértékű
teljes körű érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
14) Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. szerinti feltételes eljárás.
15) Az ajánlat készítés során Ajánlattevőnek el kell készítenie a kapott mintafeladatra vonatkoztatva
organizációs tervet, erőforrástervet és műszaki ütemtervet. Az ajánlat érvényességét vonja magával ezen tervek
egymással és a lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedésekkel való összhangja.
16) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a versenyújranyitás során Fidic Piros vagy Sárga könyv szerint
járhat el.
17) Ajánlati biztosíték: közbeszerzési dokumentumok szerint, mértéke 25 000 000 HUF.
18) Eljárás típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű keretmegállapodás útján megvalósított
(Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont alkalmazásával) nyílt közbeszerzési eljárás.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó József (lajstromszáma: 00480).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

