AJÁNLATI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő neve és címe, telefon és fax száma (e-mail címe): KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások
Központja Nonprofit Zrt. 1026 Budapest, Horvát u. 12-26., Telefon: +3620-401-8287, e-mail:
beszerzes@kkbk.hu.

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása: Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (5) bekezdésére figyelemmel uniós eljárásrend
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, figyelemmel a 2017/S 120-243180 számon
megjelent tervpályázati kiírás, majd pedig 2018/S 087-196111 számon megjelent eredményhirdetés
tartalmára, illetőleg a Kbt. előbbiekben hivatkozott szakaszára.

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, elérhetősége:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat központilag, térítésmentesen és teljes terjedelemben
közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevő számára hozzáférhetővé teszi.

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Az Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint rendelkezésre állás
a hatósági engedélyezési eljárás során és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése keretében elvárt feladatok:
- tervezési előkészítő feladatok elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: geotechnikai, geodéziai,
hidrológiai, állapotfelmérési, környezeti, infrastrukturális tanulmányok és vizsgálatok elkészítése)
- vázlattervek, modellezések elkészítése
- intézkedési tervek
- építési engedélyezési tervek elkészítése
- további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése
- árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

71000000-8

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (Fő tárgy)

71220000-6

Építészeti tervezési szolgáltatások

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
vállalkozási szerződés.

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépésétől kezdve 720 nap

7. A teljesítés helye: Budapest II. kerület, Horvát u. 12-26.

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra történő hivatkozás:
A szerződés fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást
indít.
A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Az eljárásban többváltozatú ajánlatot nem lehet benyújtani.

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e részajánlatot, amennyiben nem, a kizárás indokai:
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya,
jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő
ajánlattétel biztosítását. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 98. § (5) bekezdésének megfelelően
tervpályázati eljárás eredményeképpen kerül lefolytatásra jelen közbeszerzési eljárás, melyre a
zárójelentés és a tervpályázati eredményhirdetés alapján csak az első helyezett pályázó kerül
meghívásra, objektíve sem lehetséges a részajánlattétel.

11. Annak feltüntetése, ha keretszerződés kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására,
elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:

Nem releváns.

12. Az ajánlatok értékelési szempontja [76. § (2) bekezdés], a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontja esetén a 76. § (3) bekezdése szerinti adatok a 76. § (5) bekezdésére figyelemmel:
Kbt. 100. § (5) bekezdésére figyelemmel a legalacsonyabb ár

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, amennyiben vele szemben a Kbt.
62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-4., 6-7. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, és az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek kell
benyújtania a kizáró okok fenn nem állása kapcsán igazolásait a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.
§, 10. § 12-16. §-ainak megfelelően.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint, Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel
szemben a kizáró okok valamelyike az eljárás során következik be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtaniuk.
Az eljárás során öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. §-a szerint.
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 69. § (11) bekezdését alkalmazza.

Nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara)
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásban való szereplés követelményét.
A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő
ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatban.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek, amennyiben a tevékenység végzése kamarai nyilvántartáshoz kötött - nyertessége
esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében.

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:

Pénzügyi gazdasági alkalmasság: ajánlatkérő nem ír elő igazolási módot és minimumkövetelményt sem.

Műszaki-szakmai alkalmasság: Ajánlatkérő nem ír elő igazolási módot és minimumkövetelményt sem,
figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra és arra, hogy a tervpályázati eljárásban sor került
alkalmasság vizsgálatára.

15. Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő:
Dátum: 06/07/2018 Helyi idő: 16:00 Hely: https://ekr.gov.hu

16. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe:
Hely: https://ekr.gov.hu

17. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar
nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés:

Magyar vagy angol. Az ajánlatkérő a nem magyar vagy nem angol nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdésére figyelemmel.

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak; részvételi
felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje:

Dátum: 06/07/2018 Helyi idő: 16:00 Hely: https://ekr.gov.hu
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren
keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR
azonosítója: EKR000256012018)

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama, a részvételi felhívás kivételével:
Az ajánlati kötöttség időtartama a végleges ajánlat benyújtásától számított 30 nap.

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:
Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

21. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok: -

22. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajánlattevővel – előre láthatólag – egy tárgyalást kíván
tartani, amely során a megkötendő szerződés feltételeit, illetve a műszaki leírásban foglalt feladatokat
kívánja véglegesíteni. A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem
lelhető fel – a tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást. Ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a tárgyalás a műszaki leírásban foglalt feladatok és a megkötendő
szerződés, valamint árajánlat véglegesítésére irányul.
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind ajánlattevő, mind pedig ajánlatkérő képviselői a Kbt. 88.
§ (4) bekezdésének megfelelően aláírnak. Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a
tárgyalás, illetve az azt követő ajánlattétel során az Ajánlatkérő elvárja az Ajánlattevőtől, hogy az általa
meghatározott feltételek betartásával járjon el.
Ajánlatkérő a Kbt. 101. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy tárgyalás során a
közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy

a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve
körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési
tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását,
b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan
mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
Ajánlatkérő a tárgyalást követően írásbeli felkérés alapján bekéri a végleges ajánlatot az ajánlattevőtől.
A tárgyalások befejezését – a végleges ajánlat megtételét – követően ajánlati kötöttség jön létre. A
végleges ajánlat benyújtásának, illetve a megszabott határidőnek elmulasztása esetén az ajánlatkérő az
alapajánlatot veszi figyelembe az értékelés során. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végleges
ajánlat bekérése előtt további tárgyalási alkalmat rendeljen el.

23. Az első tárgyalás időpontja: 2018. július 13.
A pontos helyszínről és kezdési időpontról az ajánlattevő írásban kap tájékoztatást.

24. Egyéb információk:

1)

Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az
ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

2)

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő, az ajánlatban nevesített
alvállalkozó

szervezet

tekintetében

csatolnia

kell

a

cégbírósághoz

benyújtott

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozat
csatolása szükséges.
3)

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi,
ill. az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt.132.§ szerint.

4)

Ajánlatkérő a Kbt.35.§(8)–(9) alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőnek nem
teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.

5)

FAKSZ: Urbán Mariann 01017

6)

Ha az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok kerülnek csatolásra, abban az esetben
ezen idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítás benyújtása
szükséges.

7)

A Kbt. 40.§-ára tekintettel a közbeszerzési eljárás a Miniszterelnökség által üzemeltetett
egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

8)

Ajánlatkérő az eljárás dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az
EKR rendszerben regisztrált ajánlattevő részére biztosítja.

9)

Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.)
KR. 10-13. §-ai tartalmaz.

10) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;

illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

