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Ajánlati/részvételi felhívás - „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok,
összekötő út tervezése, további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása” - KÉ-1522/2018

 

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név: 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK15777

Postai cím: 
Pozsonyi út 56.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU110

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartó személy: 
Kovácsné dr. Antal Éva

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
AntalEva@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Kommunikáció

(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
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http://utsz.hu/projektek/projekt_afyzo8/index.html (URL)

( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

( ) a fent említett cím

(x) másik cím: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név: 
Szterényi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 
Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, 7. emelet
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU110

Postai irányítószám: 
1011

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
dr. Dezső Marianna

Telefon: 
+36 14578040

E-mail: 
marianna.dezso@chsh.hu

Fax: 
+ 36 14578041

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

[ ] elektronikusan: (URL)

( ) a fent említett címre

(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név: 
Szterényi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 
Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, 7. emelet
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU110

Postai irányítószám: 
1011

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
dr. Dezső Marianna

Telefon: 
+36 14578040

E-mail: 
marianna.dezso@chsh.hu

Fax: 
+36 14578041

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők.
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa
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( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális
vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok,
összekötő út tervezése, további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása”

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód1, 2:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71356400-2   

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés 
Tárgya: „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok, összekötő út tervezése,
további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása”

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be

[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

 

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok,
összekötő út tervezése, további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása”

Rész
száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 71322000-1   
További tárgy(ak)71322100-2   
 71322500-6   
 79415200-8   
 71245000-7   

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési
csomópontok, összekötő út tervezése, további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása” az alábbiakban és a
közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint: 
1. tervezési feladat: 
A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24. szám alatt található Magyar Állami Operaház új Műhelyháza kialakításához
kapcsolódó jelzőlámpás csomópont (Kőbányai út hrsz.: 38597/1) tervezéséhez tarozóan kiviteli tervek elkészítése a Koncepcióterv
szerint, amely tartalmaz villamos megálló és pálya tervezést is. 
2. tervezési feladat: 
A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24. szám alatt található Magyar Állami Operaház új Műhelyháza kialakításához
kapcsolódó jelzőlámpás csomópont (Kőbányai út hrsz.: 38597/1) tervezéséhez tarozóan engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a
Koncepcióterv szerint. 
3. tervezési feladat: 
1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24., hrsz.: 38920 alatt található ingatlan telekrendezése során kialakult hrsz.: 38920/8 és
38920/6 magánutak közötti ~700 m hosszúságú összekötő útszakasz megtervezése hrsz: 38920/4 ingatlanon (engedélyes és kiviteli
tervek). A tervezendő kialakításnak meg kell felelnie a műszaki leírás 3. sz. mellékletét képező X. Kerület Kőbánya
Önkormányzat által kiadott Helyi Építési Szabályzatban előírtaknak. Az út mellett egyoldali járda tervezendő melynek
közvilágításáról és vízelvezetéséről az úttal együtt gondoskodni szükséges a Koncepcióterv szerint. 
A tervezett létesítményt közforgalom számára megnyitott magánútként engedélyeztetni szükséges. 
A generál tervező feladatai 
- Építési engedélyezési tervdokumentáció 
o Felmérések, pontosított adatok digitalizálása 
o Engedélyezési terv előkészítése 1:100-as léptékben véglegesített szakági koncepcióval
o építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői árazott és árazatlan költségbecslés összeállítása; 
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o Részvétel engedélyezési eljárást megelőző hatósági, szakhatósági és szolgáltatói 
egyeztetéseinek lebonyolításában  
- Kiviteli tervdokumentáció: 
o kiviteli tervek elkészítése és az azon alapuló árazott és árazatlan költségvetés, ill. tervezői költségbecslés összeállítása
tervrészletek pontosításával, 
szakági tervek készítése, törvényi szabályozások szerint, megadott megrendelői koncepció figyelembevételével. 
- A kapcsolódó kivitelezés, megvalósítás során generál és szakági tervezői művezetési feladatok ellátása (legfeljebb mindösszesen
70 mérnöknap) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1992. évi LXXVIII. törvény 33. § (4) bekezdése alapján; 
- Feladata magában foglalja a Megrendelő által lefolytatni kívánt kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárás(ok) szakmai
támogatását is, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére
történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő Ajánlattevői kérdések
nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését.  
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzés lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás
során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése. (kivéve megvalósulási terv)  
- A tervező javaslatot tesz a kapcsolódó kivitelezés teljesítésének ütemezésére vonatkozóan. 
- A tervező a kapcsolódó beruházás/kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre köteles állni a szerződéstervezetben foglaltak
szerint. 
- Konzultációkon rész venni a tervezési, rendelkezésre állási, továbbá tervezői művezetés biztosítása alatt. 
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a kivitelezési vállalkozási
szerződéshez kapcsolódó Projektek [„Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó csomópontok, feltáró út
és villamos megálló, pálya kivitelezése”] fizikai zárásának napjáig köteles ellátni. 
A tervezési irányokat és a részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

1 A felhívás III.1.3. M2)2.1.) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban
megadva) [max. 24 hónap] 25 
2 A felhívás III.1.3. M2)2.2.) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban
megadva) [max. 24 hónap] 25

 

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám:21 50

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: II.1.5), II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési
szabályai miatt került rögzítésre.  
Az értékelés során az adható pontszám: 0-10, ahol 10 pont a legjobb érték. 
Ajánlatkérő értékelés során az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, az 1-2. értékelési szempont
esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

 

 

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, közös ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). 
Igazolási mód: 
• Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés
szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró
okok hiányát. 
• Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért
információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó
igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges
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adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 
• Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.  
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia. 
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben
(nemleges nyilatkozat is csatolandó). 
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra. 

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód: 
SZT1) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az
engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.  
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való
megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.) 

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére is. 

Alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
SZT1)  
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint
illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve
területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen
aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés
tárgya (csomópont/összekötőút/út építési/átépítési és forgalomtechnikai terveinek és hozzá kapcsolódó tervezői művezetési
feladatok) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.  
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3); (7) és (10) bekezdése is, valamint a
Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak. 

***

IV.1.1 ponthoz további indokolás: 
A Kormány a 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozattal felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Állami Operaház és
Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma beruházáshoz kapcsolódó telekalakítási, annak végrehajtása érdekében szükséges
bontási, valamint közmű-lehatárolási és útépítési költségeire gondoskodjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére 721,4 millió forint biztosításáról a feladatok ellátása érdekében. 
A 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma
megvalósításához, használatbavételéhez és működésének megkezdéséhez szükséges feladatok ellátása kiemelt jelentőségűvé
kerültek nyilvánításra, melybe beleértendő a 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatban nevesített útépítési feladatok ellátása, amely
feltétele a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentrumának használatbavételi és működési
engedélyének megszerzéséhez, amelynek tervezett időpontja 2018. negyedik negyedéve. Ezen kiemelés oka a beruházás(ok)
felgyorsítása, mind az előkészítési, mind a kivitelezési fázisok tekintetében, és ezen gyorsított ütemterv, csakis a gyorsított eljárás
alkalmazásával tartható. 

***

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P1) 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
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évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (csomópont/összekötőút/út építési/átépítési és forgalomtechnikai terveinek és/vagy hozzá
kapcsolódó tervezői művezetési feladatok) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a
nettó 60 millió Ft értéket. 
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  

A P1) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat
benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fenti alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolás
benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) 
A 321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban Kr.) 21. § (3) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (1) bek alapján kell igazolnia,
legalább az alábbi tartalommal: 
a szolgáltatás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés; 
a szolgáltatás mennyisége; 
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás), 
a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó
minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból
az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás -
a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő
a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan
arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült. [Kr. 22. § (5)]  

M2) 
A K.r. 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi
dokumentumok becsatolása: 
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, 
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. 

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (árintett projekt,
ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában
kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az
önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe. 

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel
meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a
szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges). 

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat
benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése
esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M1)  
Alkalmatlan az ajánlattevő (továbbiakban: AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás (AF)
feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített (teljesítés/részteljesítés igazolással igazolt) alábbi
referenciákkal: 
M1)1.1) legalább 1 db (belterületi) csomópont építési/átépítési és forgalomtechnikai terveinek készítését tartalmazó referenciával; 
M1)1.2) legalább 1 db legalább 500 méter közút és/vagy magánút út építése/átépítése terveinek elkészítése keretében
engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítését tartalmazó referenciával
, amely referenciák közül az egyik tartalmazott legalább 50 mérnöknap tervezői művezetési feladatok ellátását is.
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Átfedés megengedett a referenciák között. 

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű
teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § 3a bek). 

M2) 
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel: 

M2)2.1.) legalább egy fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal
egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és
ezen belül legalább 36 hónap tervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik csomópont útépítési/átépítési és forgalomtechnikai
tervezése területén. 

M2)2.2.) legalább egy fő műszaki tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal
egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel, és szakmai tapasztalattal, és ezen
belül legalább 36 hó tervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik vasúti közlekedési építmények tervezése területén. 

A szakemberek között az átfedés nem megengedett. 
Ajánlatkérő elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó egyenértékű érvényes
jogosultságokat. 

A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek
jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt
biztosítani kell: 
M2)2.1) szakember: „KÉ-K” 
M2)2.2) szakember: „KÉ-VA” 

Fenti követelményeknek - M1) - M2) - a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

[x] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1992. évi LXXVIII. törvény

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint
(HUF). 
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését
követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos
jogszabályok szerinti. Előleg nem biztosított. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, teljesítési, jótállási biztosíték. A fő
finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

[x] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[x] Gyorsított eljárás

Indokolás: A Kormány nemzetgazdasági szempontból a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma
létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Budapest X. kerület közigazgatási területén lévő,
a Kőbányai út 30. szám alatt elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú ingatlanon,
illetve ezen földrészletből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és
próbacentruma megvalósításához, használatbavételéhez és működésének megkezdéséhez szükségesek. Lásd tov. III.1.2 pontot.

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

( ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére
irányuló információ
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[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2018/02/28 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

Dátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018/02/28 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A”
lépcsőház, VII. emelet

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1),
(4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

 

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

[x] A fizetés elektronikus úton történik

 

VI.3) További információk: 2

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD)a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A KD-t ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen
kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.  
2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 800.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték
teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az
ajánlatkérő 10032000-01501542 számú fizetési számlájára szükséges befizetni, igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási
igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információk a Közbeszerzési Dokumentációban (továbbiakban „KD”)
találhatók 
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot. 
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül
csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint. 
5. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot Ft-ban kell megadni a KD-ban részletezettek szerint. 
6. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 
7. Ajánlatkérő az AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg. 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem
alkalmazza. 
9. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a
tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a
szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné,
továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A szolgáltatás természete
nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását. 
10. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosításokat (tervezési) kötni,
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. 
11. A IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 nap értendő. 
12. II.2.7) pont szerinti határidő nem lehet korábbi mint a Projektek sikeres műszaki átadás átvétele. 
13. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dezső Marianna, lajstromszám: 00751 
15. A felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és v.r., továbbá a magyar jog rendelkezései az
irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 
16. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak.

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:  
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:  
Riadó u. 5.
Város:   
Budapest

Postai irányítószám:  
1026

Ország:  
HU

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:  
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:  
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail: Telefon:
Internetcím (URL): Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:  
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:  
Riadó u. 5.
Város:   
Budapest

Postai irányítószám:  
1026

Ország:  
HU

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:  
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:  
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
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4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


