
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
   Árubeszerzés
   Szolgáltatás megrendelés
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Postai cím: Városház u. 9-11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Jogi
és Közbeszerzési Főosztály 1052 Budapest Városház u. 9-11. IV. em. 12.
szoba
Telefon: +36 1 327 1656,1657
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: 06-1/327-1863
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
   Központi szintű
   Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   Közjogi szervezet
   Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

   Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció



   Honvédelem
   Szociális védelem
   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás
   Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
   Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
   Kikötői tevékenységek
   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
   Repülőtéri tevékenységek
   Víz
   Egyéb (nevezze meg): 
   Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

"Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalom, továbbá a
körforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó területen területrendezés kivitelezési
munkái"

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás
x Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
   Árubeszerzés
   Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
   Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)



   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, Budapest
X. Újköztemető
NUTS-kód: HU101

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

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
   Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Építési szerződés, amelynek tárgya „Budapest X. kerület, Újköztemető
főbejárata előtti körforgalom, továbbá a körforgalomhoz közvetlenül
kapcsolódó területen területrendezés kivitelezési munkái”

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45233128-2
További
tárgyak:

45233120-6
71421000-5

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
   egy részre
   egy vagy több részre
   valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)



„Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalom, továbbá a
körforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó területen területrendezés kivitelezési
munkái” teljes körű elvégzése az ajánlatnak, szabványoknak, műszaki
előírásoknak, Megrendelői követelményeknek megfelelően.
A projekt bemutatása:
- A meglévő 5 ágú csomópont elbontása (aszfalt és kockakő burkolat,
szegélyek, közművek), ennek a helyére kerülő körforgalmú csomópont
kiépítéséhez útépítés, a hozzá tartozó forgalomtechnika (felfestések,
jelzőtáblák), járda építés (aszfalt és térkő burkolat), csapadékcsatorna,
egyesített rendszerű csatorna, 1 kV-os és 10 kV-os elektromos vezeték,
közvilágítás, távközlés kiváltás kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése, a
dokumentációban és az kiviteli tervben részletezettek szerint.
- Az új forgalmi rendhez kapcsolódó területrendezés során a Kozma utca
- Újhegyi út közötti meglevő szervizút átépítése, az Újhegyi út - Sírkert út
közötti új szervizút építése, járda és parkoló kialakítással, felszíni csapadékvíz
elvezetéssel, közvilágítással. A környezetrendezés során a meglévő leromlott
állapotú burkolatok elbontása, a gyalogutak által közrefogott zöldfelületek
rendezése: térburkolat építése, növénytelepítés, térvilágítás kiépítése,
berendezési tárgyak (faveremrács, hulladékgyűjtők, stb.) telepítése.
Aszfaltburkolat összesen: 3963 m2
Térburkolat összesen: 3578 m2
Zöldfelület összesen 6593 m2
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése foglaltakra
tekintettel, bármilyen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozás, csak a tárgy jellegének meghatározása érdekében történt,
azzal egyenértékű ajánlat is tehető.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):  vagy:  és  között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban:  vagy napban: 250 (a szerződés
megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)



III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak
szerint:
• Késedelem esetén a nettó ajánlati ár 0,5 %-át kitevő késedelmi kötbér
megfizetése naponta, amelynek együttes felső határa a nettó ajánlati ár 10
%-a,
• Hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre naponta a nettó
ajánlati ár 0,5 %-át kitevő hibás teljesítési kötbér megfizetése, amelynek felső
határa a nettó ajánlati ár 10 %-a,
A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint:
• Teljesítési biztosíték a nettó ajánlati ár 5 %-a,
• A jólteljesítési biztosíték a nettó ajánlati ár 5 %-a.
A szerződésben foglalt valamennyi munkára 60 hónap teljes körű jótállás a
szerződésben írtaknak megfelelően.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

A megvalósítás pénzügyi fedezete egyrészt Budapest Főváros
Önkormányzata, másrészt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat rendelkezésére áll.
Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 5 %-áról előlegszámlát fogad el, továbbá
havonta egy részszámla és befejezéskor egy végszámla nyújtható be, az
előleg összege a végszámlából kerül levonásra. Ajánlatkérő a teljesítés
igazolása alapján 5 példányban kiállított számla kézhezvételét követően
a szerződésben meghatározott módon és tartalommal, a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § szerint meghatározott időtartamon belül az
ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Kbt. 130-131. § bekezdései, illetve az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítése az érintett önkormányzatok részéről
külön-külön történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII törvény 142. § alapján fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll
fenn.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet
létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen
eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az
ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló,
a szerződés mellékletét képező megállapodást.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

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 (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:



Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt.
56. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
- Az ajánlattevőnek – a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében – nyilatkoznia
kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti
kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 6. §, 20.§ (3) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével igazolhatják.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre)
vonatkozóan az alábbi dokumentumot:
P1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti nyilatkozat az előző 3 év (2009., 2010., 2011.) közbeszerzés tárgya
(útépítés és/vagy útfelújítás) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) 14. § (5) bekezdésének
alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:
P1. a közbeszerzés tárgya (útépítés és/vagy útfelújítás) szerinti
tevékenységből származó éves általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétel együttesen az előző 3 évben (2009., 2010., 2011.) összesen nem
érte el az 200 millió Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) az
alábbi dokumentumot:
M1: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
öt év bármelyikében teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő, a közbeszerzés tárgya



(útépítés és/vagy útfelújítás) szerinti legjelentősebb kivitelezési munkáinak
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolását legalább
az alábbi tartalommal a 310/ 2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdésben foglaltak szerint:
- az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása oly módon, hogy az
előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,
- ellenszolgáltatás nettó összege (kivitelezés értéke)
- a teljesítés helye,
- a teljesítés időpontja (legalább a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja),
- a teljesítés megfelelőségének, minőségének igazolása,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése.
M2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja
alapján a teljesítésben résztvevő szakemberek, felelős műszaki vezető(k)
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése.
A Felelős Műszaki Vezetők esetében a tevékenység végzésére való érvényes
jogosultságot és a névjegyzékben a megfelelő besorolással való szereplést
az ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhető nyilvántartásból
ellenőrzi.
A felelős műszaki vezető(k) bemutatása során külön csatolandó a felsőfokú
végzettséget igazoló dokumentum, és a szakmai tapasztalat ismertetése.
A szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt
alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:
M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5 évben összesen, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt,
közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés és/vagy útfelújítás) kivitelezési
munkából származó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített referenciával az alábbiak szerint:
- legalább 1 db, forgalom fenntartása melletti, saját kivitelezésben végzett,
legalább nettó 200.000.000.-Ft kivitelezési értékű referencia
M2. Nem rendelkezik
a) legalább 2 fő felsőfokú végzettségű, és legalább 5 év besorolásának
megfelelő szakmai gyakorlattal, a 244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet szerint
a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben MV-KÉ/A kategóriás minősítéssel
bíró hatályos jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel,
b) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, és legalább 3 év besorolásának
megfelelő szakmai gyakorlattal, a 244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet szerint
a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben MV-VZ/A kategóriás minősítéssel
bíró hatályos jogosultsággal rendelkező szakemberrel,
c) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, és legalább 3 év besorolásának
megfelelő szakmai gyakorlattal, a 244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet szerint
Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben MV-VV/A kategóriás minősítéssel
bíró hatályos jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem



III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét

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

Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
x Nyílt
   Meghívásos
   Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 
   Versenypárbeszéd
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum  és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)



Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát:

IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
   Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

FPH036/10/2012
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
   Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
   Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/04/18 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63.500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció nettó 50.000,- Ft + 13.500.- Ft Áfa ára befizethető
készpénz-átutalási megbízáson vagy teljesíthető átutalással az ajánlatkérő
Budapest Főváros Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára. A
befizetési okmányon feltüntetendő: „Budapest X. kerület, Újköztemető
főbejárata előtti körforgalom, továbbá a körforgalomhoz közvetlenül
kapcsolódó területen területrendezés kivitelezési munkái”.
A befizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízás átvehető az I. 1. pontban
megjelölt címen. A befizetés igazolható a készpénz átutalási megbízás
postai bélyegző lenyomattal érvényesített feladóvevényével, vagy az átutalás
teljesítését igazoló, pénzintézeti, vagy ajánlattevői, alvállalkozói bélyegző
lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, vagy másolati
példányával.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő



Dátum: 2012/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)

Dátum:  (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

   Az EU bármely hivatalos nyelve
   Az EU következő hivatalos nyelve(i): 
   Egyéb: 
x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban:  vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 2012/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Jogi-
és Közbeszerzési Főosztály, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. IV. em. 13.
számú tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
A bontáson jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49.
§ (6) bekezdése szerint. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem
tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
A dokumentáció ellenértékének befizetéséről szóló igazolás
bemutatását/kézhezvételét követően a dokumentáció átvehető a I.1) pontban



megjelölt címen, az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9.00-14.00
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00. óra között.
Ajánlatkérő, írásbeli megkeresése esetén, a dokumentációt a Kbt. 50. § (3)
bekezdése szerinti feltételekkel megküldi a megadott címre. A dokumentációt
az ajánlatkérő kérésre – a műszaki leírás kivételével – elektronikus úton is
elküldi a megadott e-mail címre, a dokumentáció ellenértékének befizetéséről
szóló igazolás bemutatását/kézhezvételét követően.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P1., M1., M2.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, melynek
összege:
5.000.000,-Ft
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Budapest Főváros Önkormányzata OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15490012 sz. költségvetési elszámolási
számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással, vagy postai
átutalási megbízással való készpénz befizetéssel. A készpénz-átutalási
megbízás átvehető az I.1. pontban megadott címen.
Az ajánlati biztosíték bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is teljesíthető.
A bankgarancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként Budapest
Főváros Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként a „Budapest X. kerület,
Újköztemető főbejárata előtti körforgalom, továbbá a körforgalomhoz
közvetlenül kapcsolódó területen területrendezés kivitelezési munkái” jogcímet
kell feltüntetni.
Az ajánlati bankgaranciának, vagy a biztosítási kezességvállalásnak az
ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie. Az
ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati
biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás”
feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek,
illetőleg bankszámla kivonat másolati példányának, vagy bankgarancia,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvény eredeti példányának csatolása útján) kell igazolni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
nem



V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67.§ szerint biztosítja a
hiánypótlási lehetőséget.
2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező
szerződés-tervezetet ajánlattevő elfogadja.
3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a Kbt. 58. §
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
4.) Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai
követelményeknek megfelelően írásban és zártan 6 (1 eredeti és 5 másolati)
példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni az
„Eredeti-” vagy a „Másolati” példány megjelölést. Eltérés esetén az „Eredeti
példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel
kell tüntetni: Ajánlat a „Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti
körforgalom, továbbá a körforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó területen
területrendezés kivitelezési munkái” tárgyban és „Ajánlattételi határidő
lejártáig nem bontható fel!”.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a IV.3.8.) pontban megjelölt címen
az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat
tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal
a címzetthez továbbítandó.” Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, alvállalkozó valamint
bevonásuk esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)
alábbi dokumentumait:
- az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a
változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolás,
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő és/vagy meghatalmazást
adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldánya(i)t,
- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos
meghatalmazást,
Az ajánlattevő, az alvállalkozók és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti
szervezet (személy) által tett nyilatkozatok,valamint minden más dokumentum
egyszerű másolati példányban is becsatolható.
6.) Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
7.) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.



8.) Az ajánlattételi felhívás III.2.2), illetve III.2.3) pontjaiban meghatározott
– forintban megadott – összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának a Közbeszerzési Értesítőben
történő megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán
számítva kell meghatározni.
9.) Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához,
mely szerint nyertessége esetén beruházás kivitelezési tevékenységére
vonatkozó, 60.000.000,- Ft, azaz Hatvanmillió Forint éves keretösszegű,
káreseményenként 15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint kárösszeg erejéig
fedezetet biztosító felelősségbiztosítást köt és ezt, jelen szerződésben foglalt
feladatainak maradéktalan teljesítéséig fenntartja, vagy meglévő biztosítási
szerződését a fentieknek megfelelően jelen eljárásra kiterjeszti.
10.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen
nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles
magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36.
§ (3) bekezdése szerint.
11.) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges
követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik,
az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55.§ (5)-(6)
bekezdései szerint történik.
12.) Ajánlatkérő a műszaki leírásban környezetvédelmi szempontot határozott
meg.
13.) Az ajánlatba csatolni kell Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy Ajánlattevő
a kivitelezés helyszínét megtekintette, megismerte és annak minden helyszíni
adottságával tisztában van, annak ismeretében teszi meg ajánlatát.
14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy
nyertessége esetén gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös
tekintettel a munka- és balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások
betartására.
15.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a munkavégzés időtartama alatt
a közúti közlekedés, tömegközlekedés és megkülönböztetett járművek,
kerékpár, valamint gyalogos forgalmat korlátozottan fenntartja, szükség
szerint biztosítja a téli munkavégzés feltételeit. Továbbá a temető kiemelt
látogatói időszakaiban (Húsvét, Anyák napja, október 23., Mindenszentek
és Karácsony) a látogatóforgalom akadálytalan közlekedését Megrendelővel
egyeztetett módon történő korlátozással biztosítja.
16.). Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás V.4) pont 4. alpontjában
meghatározottak mellett ajánlatához elektronikusan is csatolnia kell (CD
vagy DVD) a beárazott költségvetést - lehetőség szerint – PDF és Excel
formátumban is.
17.) Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése
alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a biztosítékot
határidőre rendelkezésre bocsátja.
18.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3)
bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.



19.) Az ajánlatnak az ajánlattevő, az igénybe venni kívánt alvállalkozó, és
adott esetben a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet (személy) részéről tartalmaznia kell az eljárást
megindító felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjaival összefüggésben az ajánlati
dokumentációban szereplő nyilatkozatokat, táblázatokat.
20.) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Projekt Megvalósítási Tervet kell
benyújtania az Építési szerződés-tervezet 2.19. pontjában előírt tartalmi
követelményekkel.
21.) Tárgyi közbeszerzési eljárásban Budapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közös ajánlatkérőként
járnak el, a közös ajánlatkérők nevében Budapest Főváros Önkormányzata
folytatja le a közbeszerzési eljárást.
22.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a
www.pontosido.hu weboldal „Budapesti idő” adata alapján állapítja meg.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/03/23 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:



Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
  

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: Szent László tér 29.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)------------------

  
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés  (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------


