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: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Postai cím: Váci út 45/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Perényi Rita H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Logisztikai Osztály
(Közbeszerzés), V. emelet, 514. szoba (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 14368285
E-mail: perenyi.rita@autopalya.hu;
Fax: +36 143682370
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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
x Központi szintű
Közszolgáltató
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): Autópálya üzemeltetés, fenntartás
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: nem
(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:
Hídtartozékok karbantartása / 2012.
Vállalkozási keretszerződés.
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:
1. rész: NYÜF
A Nyugati Üzemeltetési Főmérnökség által kezelt: M1, Bicske, 12 – 67 kmsz.;
M1, Komárom, 67 – 129 kmsz.; M19 autóút, Komárom, 0 – 10 kmsz.; M1,
Lébény, 129 – 171 kmsz.; M15 autóút, Lébény, 0 – 14 kmsz.; M85 Lébény
7-14 km szelvény; M7, Martonvásár, 12 – 60 kmsz.; M1-M7, Martonvásár,
4,8 – 12 kmsz.; M7, Balatonvilágos, 60 – 120 kmsz.; M7, Fonyód, 120 – 183
kmsz.; M7, Eszteregnye, 183 – 234 kmsz.; M70, Eszteregnye, 0 – 21 kmsz.;
M0 autóút, Szigetszentmiklós, 0 – 28 kmsz.; M0 autóút, Szigetszentmiklós,
30 – 42 km szelvény csomóponti ágak; 4 sz. autóút, Szigetszentmiklós, 19 –
32 km sz.; M5, Szigetszentmiklós, 13-17 kmsz.; M6, Szigetszentmiklós, 14-22
kmsz.; illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő autóutakon, autópályákon és
főutakon illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin, csomóponti ágain létesített pálya
alatti és feletti hidak.
2. rész: KÜF
A Keleti Üzemeltetési Főmérnökség által kezelt M3 Gödöllő, 10 – 70 kmsz.;
M31 Gödöllő, 0-12 kmsz. csomóponti ágak; M3 Kál, 70 – 130 kmsz.; M3
Emőd, 130 – 180 kmsz.; M3 Hajdúböszörmény, 180 – 186 kmsz.; M35
Hajdúböszörmény, 0 – 44 kmsz.; M3 Hajdúnánás, 186 – 233 kmsz.; M30
Emőd, 0 – 29 kmsz.; 354. sz. út, Hajdúböszörmény, 0 – 4 kmsz.; 403. sz. út
Hajdúnánás, 0 – 15 kmsz.; M43 Makó, 0-35 kmsz.; M0 autóút, Dunakeszi
42-68 kmsz. csomóponti ágak; M0 autóút, Dunakeszi, 68-77 kmsz.; M2
autóút, Dunakeszi, 17 – 48 kmsz.; M8 autóút, Dunaújváros, 78-83 kmsz.; M9
autóút, Szekszárd, 0-21 kmsz.; (illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő)
autóutakon, autópályákon és főutakon, illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin,
csomóponti ágain létesített pálya alatti és feletti hidak.
NUTS-kód: HU1, HU2
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

Vállalkozási keretszerződés a II.1.2. pont szerinti teljesítési helyeken
Ajánlatkérő kezelésében lévő hidak, hídtartozékain, szigetelésén,
szivárgó rendszerén, vízelvezetésén, rézsűburkolás- és megtámasztásán,
pillérvédelmén, beton- és aszfaltozási munkáin, korrózióvédelmi bevonatain
kisebb meghibásodások egyedi megrendelések útján történő kijavítása az
alábbi részek tekintetében:
1. rész: NYÜF
A Nyugati Üzemeltetési Főmérnökség által kezelt: M1, Bicske, 12 – 67 kmsz.;
M1, Komárom, 67 – 129 kmsz.; M19 autóút, Komárom, 0 – 10 kmsz.; M1,
Lébény, 129 – 171 kmsz.; M15 autóút, Lébény, 0 – 14 kmsz.; M85 Lébény
7-14 km szelvény; M7, Martonvásár, 12 – 60 kmsz.; M1-M7, Martonvásár,
4,8 – 12 kmsz.; M7, Balatonvilágos, 60 – 120 kmsz.; M7, Fonyód, 120 – 183
kmsz.; M7, Eszteregnye, 183 – 234 kmsz.; M70, Eszteregnye, 0 – 21 kmsz.;
M0 autóút, Szigetszentmiklós, 0 – 28 kmsz.; M0 autóút, Szigetszentmiklós,
30 – 42 km szelvény csomóponti ágak; 4 sz. autóút, Szigetszentmiklós, 19 –
32 km sz.; M5, Szigetszentmiklós, 13-17 kmsz.; M6, Szigetszentmiklós, 14-22
kmsz.; illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő autóutakon, autópályákon és
főutakon illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin, csomóponti ágain létesített pálya
alatti és feletti hidak.
2. rész: KÜF
A Keleti Üzemeltetési Főmérnökség által kezelt M3 Gödöllő, 10 – 70 kmsz.;
M31 Gödöllő, 0-12 kmsz. csomóponti ágak; M3 Kál, 70 – 130 kmsz.; M3
Emőd, 130 – 180 kmsz.; M3 Hajdúböszörmény, 180 – 186 kmsz.; M35
Hajdúböszörmény, 0 – 44 kmsz.; M3 Hajdúnánás, 186 – 233 kmsz.; M30
Emőd, 0 – 29 kmsz.; 354. sz. út, Hajdúböszörmény, 0 – 4 kmsz.; 403. sz. út
Hajdúnánás, 0 – 15 kmsz.; M43 Makó, 0-35 kmsz.; M0 autóút, Dunakeszi
42-68 kmsz. csomóponti ágak; M0 autóút, Dunakeszi, 68-77 kmsz.; M2
autóút, Dunakeszi, 17 – 48 kmsz.; M8 autóút, Dunaújváros, 78-83 kmsz.; M9
autóút, Szekszárd, 0-21 kmsz.;
(illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő) autóutakon, autópályákon és
főutakon, illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin, csomóponti ágain létesített pálya
alatti és feletti hidak.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45221110-6

További
tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
x 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)
1. rész: a keretszerződés keretösszege: 50.000.000 Ft
2. rész: a keretszerződés keretösszege: 50.000.000 Ft
(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: (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/06 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/31 (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)
Késedelmi kötbér (az eseti megrendelés teljes nettó értékének (vetítési alap)
a 2,5%-a), a késedelem minden naptári napján késedelmes munkakezdés,
illetve késedelmes befejezés esetén), hibás teljesítési kötbér (összege: hibás
teljesítéssel érintett minden napra a hibás teljesítéssel érintett munkára eső
nettó vállalkozási díj 2%-a. A hibás teljesítésből eredő kötbér maximális
mértéke a vetítési alap 20 %-a.), meghiúsulási kötbér (összege: a teljes
ellenszolgáltatás 5 %-a).
Jótállás, időtartama: legalább 24 (huszonnégy) hónap
A Kbt. 126. § (3) bekezdés szerinti jótállási biztosíték (összege: a szerződés
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a).
A jótállási biztosítékra a Kbt. 126. § (4) – (5) bekezdése irányadó.
A jótállási biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a Kbt.
126. § (4) bekezdés szerinti határidőkig az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként
szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A jótállási biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő a szerződésben lehetővé
teszi, hogy a fizetési számlájára történő, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja
szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része az

ajánlattevőnek a (rész) teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön
biztosításra. (Kbt. 126. § (7) bekezdés)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes
rendelkezéseket az ajánlattételi szakaszban kibocsájtásra kerülő ajánlattételi
dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza majd, azzal, hogy
az Ajánlatkérő által meghatározott kötbér mértékek – tekintettel a Kbt. 91. §
(2) bekezdésére - az ajánlattételi szakaszban tárgyalási alapot képeznek.
Kbt. 126. § (5) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági
szereplőket, hogy a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattételi szakaszban ajánlattevőnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII.23.) kormányrendelet az építési beruházás ellenértékének
kifizetéséről szóló rendelkezései valamint a Kbt. 130. § vonatkozó
rendelkezései szerint. Ajánlatkérő a hivatkozott kormányrendelet 13. § szerint
részszámlázási lehetőséget biztosít.
A Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Ajánlattevő – nyertessége
esetén – a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő
összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti.
Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattételi
szakaszban az Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az erre vonatkozó
cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény.
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:
Kizáró okok:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását részvételre Jelentkezőnek a részvételi
jelentkezésében kell igazolni – figyelemmel a Kbt. 4. § 10. és 11. pontjára - az
alábbiak szerint:
A 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 12. §, valamint a Kbt. 122. § (1)
bekezdés szerint csatolja, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló cégszerűen
aláírt nyilatkozatát.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontjára vonatkozóan a kizáró
ok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 2. § i) pontjának ib)
alpontja és 4. § f) pont fc) alpontja szerint köteles igazolni.
Részvételre Jelentkezőnek a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 12. §
alapján a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint a részvételre jelentkezésében
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a hivatkozott kizáró okok
hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P/1 Részvételre Jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. §
(4) bekezdésére tekintettel részvételre jelentkezésében csatolja a 14. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti, az előző három naptári évben (2009., 2010.,
2011.) a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi úton végzett hídtartozékok
karbantartási munkái, illetve hídfelújítási munkák) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt
nyilatkozatát, attól függően, hogy részvételre Jelentkező mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
Részvételre Jelentkező fenti irat vonatkozásában – adott esetben –
alkalmazhatja a hivatkozott kormányrendelet 14. § (3) bekezdését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1 Részvételre Jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az
előző három naptári évben (2009., 2010., 2011.) a közbeszerzés tárgyából
(gyorsforgalmi úton végzett hídtartozékok karbantartási munkái, illetve
hídfelújítási munkák) nem rendelkezik összesen legalább nettó 30 millió Ft –
általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
Több részre történő ajánlattétel esetén Részvételre jelentkezőnek a
pénzügyi, gazdasági alkalmasságot elegendő egyszer igazolnia.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 55. § (4) bekezdésére tekintettel
- közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt.
55. § (5) – (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Részvételre Jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet alapján
részvételi jelentkezésében csatolja:
M/1
a 15. § (2) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti (gyorsforgalmi úton végzett hídtartozékok karbantartási munkái, illetve

hídfelújítási munkák) munkáinak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt
nyilatkozatát, a 16. § (5) bekezdése szerint igazolva.
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés
tárgyát (az elvégzett munkát, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel),
az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (befejezés év, hó) és helyét,
a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy
neve és telefonszáma / elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2 részajánlatonként a 15. § (2) bekezdésének b) pontja szerint a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki
felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, továbbá az
eszköznyilvántartások egyszerű másolatát. A nyilatkozatban egyértelműen
meg kell jelölni az adott eszköz megnevezését és adatait aláhúzással vagy
kiemeléssel.
M/3 részajánlatonként a 15. § (2) bekezdésének e) pontja szerint a
teljesítésbe bevonni kívánt a 244/2006. (XII.05.) Korm. rend. 1. sz. melléklet
II. rész 1.1 pontja szerinti „A” kategóriás jogosultsággal rendelkező felelős
műszaki vezető (építésvezető) megnevezését és, kamarai számát tartalmazó
cégszerűen aláírt nyilatkozatát.
Az alkalmassági feltételt Ajánlatkérő a cégszerűen aláírt nyilatkozatban
megjelölt kamarai szám alapján ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara
elektronikus úton elérhető nyilvántartásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Részvételre Jelentkező alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított öt évben, a közbeszerzés tárgyában (gyorsforgalmi úton
végzett hídtartozékok karbantartási munkái, illetve hídfelújítási munkák),
összesen legalább nettó 30 millió Ft értékű szerződésszerűen teljesített
referenciamunkával.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M/1. műszaki, illetve szakmai
alkalmasságot Részvételre jelentkezőnek elegendő egyszer igazolnia.
Részvételre Jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 16. § (5)
bekezdése szerint igazolhatja alkalmasságát.
M/2 részajánlatonként nem rendelkezik a munka teljesítéséhez szükséges
alábbi eszközökkel:
2 db légkompresszor,
1 db homokszóró,
1 db, lap vibrátor,
1 db forgókotró vagy kis homlokrakodó
1 db, minimum 8 tonna össztömegű tehergépjármű,
Több részre történő ajánlattétel esetén az M/2. pont szerinti eszközökkel
Részvételre jelentkezőnek részajánlatonként kell rendelkeznie.
M/3 nem rendelkezik részajánlatonként legalább 1 fő a 244/2006. (XII.5.)
kormányrendelet 1. sz. mellékletének (a felelős műszaki vezetők besorolása)
II. része 1.1. pontja szerinti, legalább a részvételi határidő lejártáig érvényes
„A” kategóriás jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel.

Több részre történő ajánlattétel esetén az M/3. pont szerinti szakemberrel
Részvételre jelentkezőnek részajánlatonként kell rendelkeznie.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 55. § (4) bekezdésére tekintettel
- közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt.
55. § (5) – (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.
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:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Kbt. 122. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás.
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: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján
Szempont
Súlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) 90
Jótállási időtartama (hónap)
10
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)
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: 2012/06/07 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/06/07 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2012/06/22 (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
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb:
Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: 2012/06/07 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Állami Autópálya Kezelő Zrt. - MAGYARORSZÁG, H-1134 Budapest,
Váci út 45/B. - V. emeleti hivatalos tárgyaló helyisége.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
A jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő, a jelentkezők valamint az
általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
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)
A tárgyalás lefolytatásának menete:
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevővel tárgyal – egy vagy szükség esetén
több fordulóban – a közbeszerzés tárgyáról, a szerződéses feltételekről
(közbeszerzési műszaki leírás, szerződés-tervezet).
Ajánlatkérő az Ajánlattevők neve alapján, ábécé sorrendben tárgyal
Ajánlattevőkkel külön-külön Ajánlatkérő székhelyén.
A tárgyalásos eljárásban Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban valamint
a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az
ajánlatához a tárgyalások befejezésének (lezárásának) időpontjától (végső

ajánlattételi határidő lejárta) van kötve. A tárgyalások során a felek szabadon
tárgyalnak, a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak oly módon,
hogy:
a) a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosulnak vagy egészülnek ki,
amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét,
különösen, ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az
érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési
eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás következtében
valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges
ajánlatot tenni,
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. (Kbt. 92. § (5)
bekezdés)
A tárgyalások befejezésével (lezárásával) (végső ajánlattételi határidő lejárta)
ajánlati kötöttség jön létre. (Kbt. 91. § (2) bekezdés)
A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult
Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a
tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja.
A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy képviseleti jogosultságát
okirattal (meghatalmazás, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az
Ajánlattevő nevében a tárgyaláson jognyilatkozatot nem tehet.
Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel külön-külön lefolytatott minden egyes
tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a Kbt. 92. § (4) bekezdésben
foglaltak szerint minden, adott tárgyaláson részvett Ajánlattevőnek átad vagy
két munkanapon belül megküld.
Ajánlattevők a végleges ajánlattételkor – a közbeszerzési műszaki leírás
és szerződés-tervezet változatlansága esetén, illetve ha a változások
nem indokolják az ajánlati ár megnövekedését – kizárólag kedvezőbb
ajánlatot tehetnek saját korábbi (első) ajánlatuknál, vagy a saját korábbi (első)
ajánlatukat fenntartják, ellenkező esetben a végleges ajánlat érvénytelennek
minősül. Amennyiben Ajánlatkérő, a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli
meg, hogy további tárgyalási fordulót szükséges tartani a műszaki, vagy
egyéb szerződéses feltételekről, úgy ennek megfelelően tűz ki tárgyalási
napot, melyről, Ajánlattevőket írásban, előzetesen tájékoztatja.
A tárgyalás lefolytatásának szabályai:
A tárgyalások a Kbt. 92. § (1)-(8) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban
kerülnek lefolytatásra.
A tárgyalásos eljárásban az Ajánlatkérő és egy vagy több Ajánlattevő közötti
tárgyalások arra irányulnak, hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. (Kbt.
92. § (1) bekezdés)
Ajánlatkérő a tárgyalások során biztosítja az egyenlő bánásmódot az
Ajánlattevők számára, így különösen az Ajánlatkérő által adott bármilyen
tájékoztatást az összes Ajánlattevőnek megadja. (Kbt. 92. § (2) bekezdés)
A tárgyalás tárgyát az értékelési szempont körében értékelésre kerülő és
értékelésre nem kerülő szerződéses feltételek képezik. (közbeszerzési
műszaki leírás és szerződés-tervezet)

A tárgyaláson Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatával (továbbiakban:
ajánlat) és a szerződéses feltételekkel (közbeszerzési műszaki leírás,
szerződés-tervezet) kapcsolatban kérdéseket intézhet Ajánlattevőhöz.
Ajánlattevő kérdéseket tehet fel Ajánlatkérőnek és javaslatokat fogalmazhat
meg a szerződéses feltételekkel kapcsolatban azzal, hogy Ajánlatkérő
fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ajánlattevő által javasolt
szerződéses feltételek közül Ajánlatkérő tetszés szerint kiválaszthatja
azon szerződéses feltételeket, amelyek mentén szerződni kíván a nyertes
Ajánlattevővel, így Ajánlatkérő a tárgyaláson elhangzottak alapján
módosíthatja, kiegészítheti az általa a felhívásban és a dokumentációban
meghatározott szerződéses feltételeket. (figyelemmel a Kbt. 92. § (5)
bekezdésében foglaltakra)
A tárgyalások eredményeként esetlegesen módosított szerződéses feltételek
és műszaki tartalom alapján Ajánlatkérő végső ajánlattételre hívja fel
Ajánlattevőket (Kbt. 92. § (7) bekezdés). A végső ajánlattételi határidő
lejártának időpontjában az ajánlati kötöttség beáll, így az Ajánlattevő az
általa rögzített ajánlatához ezen időponttól fogva kötve van, annak tartalmán
nem változtathat. Az ajánlati kötöttség beálltáig Ajánlatkérő a Felhívás, a
Dokumentáció feltételeit, Ajánlattevő az ajánlatának tartalmát módosíthatja.
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 93. §-ára, az abban foglaltak szerint végzi
az ajánlatok bírálatát.
A tárgyalásról való távolmaradás jogkövetkezménye:
Amennyiben Ajánlattevő nem kíván a tárgyaláson megjelenni, úgy azt
kérjük, hogy írásban jelezze – legkésőbb a tárgyalást megelőző napon –
Ajánlatkérő kapcsolattartója felé a perenyi.rita@autopalya.hu e-mail címre
küldött levélben.
Ajánlatkérő az Ajánlattevővel folytatandó tárgyalásra egy időpontot tűz ki.
Ajánlatkérő – amennyiben Ajánlattevő – bármely okból – a kitűzött időpontban
a tárgyaláson nem képes megjelenni – újabb időpontot a távol maradó
Ajánlattevővel nem tűz ki.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyalásról való – bármely okból történő –
távolmaradás nem minősül Ajánlattevő ajánlattételtől való visszalépésének,
tehát Ajánlattevő a tárgyalásokat lezáró végső ajánlattételi felhívásra tehet
ajánlatot.
Az első tárgyalás tervezett (tájékoztató jellegű) időpontja és helyszíne:
Időpont: 2012. 07.06.
Helyszíne: Állami Autópálya Kezelő Zrt., H-1134 Bp. Váci út 45/B., V. emeleti
hivatalos tárgyaló helyiség
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)
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § felhatalmazása alapján kifejezetten a részvételi
jelentkezés megtételének elősegítése érdekében Jelentkezők/megnevezett
alvállalkozók rendelkezésre bocsájt kiegészítő iratokat, amelyek különösen
a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételi jelentkezők
részére szükséges információkról ad tájékoztatást, valamint a részvételi

jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét is
tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy a kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként
legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
A fentiekben hivatkozott kiegészítő iratok átvehetőek személyesen vagy
meghatalmazott útján - munkanapokon Hétfőtől – Csütörtökig 8:00-16:00,
Pénteken 8:00-12:00 óra között (részvételi határidő lejártának napján
8:00-11:00 óráig) az I.1. pontban megjelölt kapcsolattartási ponton. A
kiegészítő iratok díjmentesen átvehetőek.
A kiegészítő irat megküldése is kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat
e-mailen bocsátja a Jelentkező/megnevezett alvállalkozó rendelkezésére a
megküldésre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon
belül. A kiegészítő iratok igénylésére vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia
kell az igénylő nevét, székhelyét, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát,
faxszámát, e-mail címét.
Ajánlatkérő felhívja Tisztelt gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő
az ajánlattételi szakaszban való részvételt az ajánlattételi szakaszban
kibocsátásra kerülő dokumentáció megvásárlásához köti a Kbt. 91. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján. A dokumentáció ellenértéke 38.100 Ft
(30.000 Ft+Áfa). Ajánlatkérő a dokumentációra vonatkozó egyéb tájékoztatást
a Kbt. 91. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint az ajánlattételi
felhívásban ad meg.
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:
Ajánlatkérő az ajánlatokat 1-100 pont között értékeli.
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:
Ajánlatkérő az Ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt.
71. § (2) bekezdés b) pontja és a jelen Felhívás IV.2.1. pontja szerinti
bírálati szempontok alapján részajánlatonként értékeli úgy, hogy a IV.2.1.
pontban meghatározott elbírálási részszempontok szerinti tartalmi elemeit
a Felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az alábbiakban
meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési
pontszámot megszorozza a IV.2.1. pontban megadott súlyszámmal, a
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a
legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
A Kbt. 71. § (3) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 1-100.
Az ajánlatok értékelésének Kbt. 71. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
módszere: mind a kettő részszempont esetében az egyszerű matematikai
arányosítás az alábbi képletek megfelelő alkalmazásával:
1. részszempont esetében alkalmazandó képlet:
Negatív iránytangens esetén (minél kisebb a tartalmi elem annál nagyobb a
pontszám)
A legmagasabb pontot az az Ajánlattevő kapja, aki a legalacsonyabb
összegű egyösszegű nettó ajánlati árat ajánlja meg.

2. részszempont esetében alkalmazandó képlet:
Pozitív iránytangens esetén (minél nagyobb a tartalmi elem annál nagyobb a
pontszám)
A legmagasabb pontot az az Ajánlattevő kapja, aki a legnagyobb mértékű
jótállási időtartamot ajánlja meg.
Figyelem! Ajánlatkérő a 2. részszempont vonatkozásában a Kbt. 71. § (7)
bekezdésére figyelemmel meghatározza:
A megajánlható legalacsonyabb jótállási időtartam: 24 hónap. Azon
Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek lesz nyilvánítva, aki 24 hónapnál rövidebb
időtartamú jótállási időtartamot ajánl meg.
A megajánlható legmagasabb jótállási időtartamot 36 hónapban határozza
meg, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a
Felhívás V.3.3.1 pont szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad.
PV vizsgált pontszám
PM maximális pontszám
XL legjobb tartalmi elem
XV vizsgált tartalmi elem
Valamennyi részszempont esetén azonos ponthatár: 1-100. Az arányosítás
esetén a legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot kap, a többi ajánlati elem
között a pontokat a fenti képletek alkalmazásával határozza meg Ajánlatkérő.
Ha több ajánlatnak azonos az előzőek szerint kiszámított összpontszáma a
Kbt. 72. § (2) – (4) bekezdés vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
A fentiek szerinti bírálati módszer részletesebb kifejtésére a
dokumentációban kerül sor.
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:
III.2.2. és III.2.3. (M/1; M/2; M/3) pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1. Ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló, kétszakaszos,
tárgyalásos, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást bonyolít.
V.4.2. A részvételi szakaszban részvételre Jelentkező nem tehet ajánlatot.
(Kbt. 60. § (4) és 90. § (2) bekezdés)
V.4.3. A részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a részvételi
felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. § (2) bekezdés)
V.4.4. A részvételre Jelentkezőnek a kizáró okok és az alkalmasság
igazolásán túl a részvételi jelentkezésében csatolnia kell:
a) fedőlapot, tartalomjegyzéket, (1 példányban!)

b) cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. § (5) bekezdés), (1 példányban!)
c) cégszerűen aláírt felolvasólapot, részjelentkezésenként kitöltve, amin
feltünteti a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti adatokat. (Jelentkező neve, címe
(székhelye, lakóhelye), (1 példányban!)
d) a Kbt. 40. § (1) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát,
amelyben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni
(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont), valamint az ezen részek tekintetében a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont). A gazdasági szereplők vonatkozásában
Jelentkező legyen figyelemmel a Kbt. 26. §-ban, valamint a 28. §-ban
foglaltakra. (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) (részjelentkezésenként!)
e) a Kbt. 55. § (5) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát,
valamint – adott esetben - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)
cégszerűen aláírt nyilatkozatát, (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
(részjelentkezésenként!)
f) a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben
kijelenti, hogy a szervezet kapacitására mi módon támaszkodik, (adott
esetben) (részjelentkezésenként!)
g) a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében azon cégszerűen aláírt
nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt.
56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Jelentkezőnek abban az
esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót, kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetet! (1 példányban!)
h) azokat az okmánybizonylatokat, nyilatkozatokat, amelyek igazolják a
Jelentkező, alvállalkozó és a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését:
h1) amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy
a jelentkezéshez csatolni szükséges a Cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről
a Cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Továbbá
részvételre Jelentkező, valamint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
– amennyiben cégnek minősül – csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát,
amelyben megjelöli a cégjegyzékszámát, (1 példányban!)
h2) egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel
összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII.28.) Kormányrendelet
rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó
megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az

adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan
dokumentum egyszerű másolatának jelentkezésben történő csatolását, amely
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány,
aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat) (1 példányban!)
h3) a jelentkezést aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy
aláírási-mintájának egyszerű másolata, vagy részükre a cégkivonat
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, vagy a letelepedése
szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumot, azok vonatkozásában, akik a jelentkezést aláírják(1
példányban!);
V.4.5. A 306/2011. (XII.23.) kormányrendelet 9. § rendelkezése szerint
építési beruházás esetében az Ajánlattevőként szerződő fél köteles –
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a keretszerződés
keretösszegének megfelelő mértékű és a szerződés tárgyát képező
terjedelmű felelősségbiztosításra.
V.4.6. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi
jelentkezést. A közös részvételi jelentkezésre a Kbt. 25. § -ban foglalt
rendelkezések irányadóak.
Közös jelentkezés esetén a Kbt. 25. § rendelkezéseire tekintettel Jelentkező
jelentkezésében csatolja az összes érintett Jelentkező által cégszerűen aláírt
megállapodást, amely tartalmazza a Jelentkezők adatait (név, székhely),
közös Jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban
a közös Jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (Kbt. 25.
§ (2) bekezdés), így a megállapodásnak tartalmaznia kell a konzorciumot
vezető Jelentkező megnevezését, aki jogosult a közös Jelentkezők
képviseletére. Figyelem! A közös Jelentkezők csoportjának képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Jelentkezők
megjelölését. (Kbt. 25. § (2) bekezdés).
A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, a közös Jelentkezők közötti
együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének
százalékos megoszlását, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy közös
Jelentkezők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemleges
felelősséget vállalnak. A közös jelentkezést létrehozó szerződés az
jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya,
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság nem függ felfüggesztő,
hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy
hatóság jóváhagyásától.
Nyertesség esetén a közös jelentkezést létrehozó szerződésnek érvényesnek
kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű
teljesítéséig.
V.4.7. A részvételi jelentkezést írásban és zártan, a felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő
lejártáig.
Postán történő megküldés esetén a jelentkezést az I.1. pont szerint
postafiókra kell címezni (ajánlatkérő tájékoztatja Jelentkezőt, hogy a H-1134
Budapest, Váci út 45/B. számra küldött postai küldeményeket átirányítja az I.1

pont szerinti postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több napos
késedelmét eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat Jelentkező viseli).
Közvetlen benyújtás esetén a jelentkezést az I.1 pont szerinti kapcsolattartási
címen kell benyújtani.
Jelentkezőknek jelentkezése eredeti és minden egyes másolati példányát
egy csomagolásban kell lezárniuk (pl. boríték, doboz vagy bármely egyéb,
a jelentkezés zártságát biztosító csomagolásban) a csomagolásra minden
esetében rá kell írni a Jelentkező nevét, címét, az eljárás megnevezését
(„Hídtartozékok karbantartása/2012.”), valamint hogy „Határidő előtt nem
bontható fel!”, és fel kell tüntetni rajta: Logisztikai Osztály (Közbeszerzés), V.
emelet 514. szoba.
A jelentkezést 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani írásban,
zártan (az eredeti jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti). Az
egyes példányokat Jelentkező köteles kötve vagy fűzve benyújtani, mely
biztosítja a jelentkezés könnyű lapozhatóságát. A jelentkezés oldalszámozása
eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia,
mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak.
A jelentkezésben lévő minden – a Jelentkező vagy egyéb gazdasági szereplő
által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult személynek.
V.4.8. A részvételi jelentkezés nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a
magyar nyelv az irányadó. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell
benyújtani. A jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést
és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar
nyelvű fordításban lehet benyújtani. Amennyiben valamely okirat, igazolás,
nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és fordítást igényel, Ajánlatkérő –
az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának a jelentkezésben
történő egyidejű csatolása mellett – elfogadja azok Jelentkező általi felelős
fordítását is (Kbt. 36. § (3) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az
olyan fordítást érti, amely tekintetében a Jelentkező képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A
nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott
dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő a jelentkezés bírálata során nem
veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a Jelentkező a felelős.
V.4.9. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban
részvételre jelentkező lehet – a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében –
az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatásra
a Kbt. 45. § vonatkozó rendelkezései a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglalt
eltéréssel irányadó.
V.4.10. Ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás kérése esetében a Kbt.
67. § -ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint az összes részvételre jelentkező számára
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

V.4.11. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja
a Jelentkezőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén –
amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában második
legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő – a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a
szerződést.
V.4.12. A jelentkezésben benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban
is benyújthatóak.
V.4.13. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő
összes költséget Jelentkezőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon
nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban,
az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.
V.4.14. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja
Jelentkezőket, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni, tájékoztatást az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Központjában (1024
Budapest, Margit Krt. 85., telefon: 346-9400) kaphatnak ezen a zöld
számon: 06-80-204-292. Információt szolgáltat az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Gyáli u. 2-6., Tel: 1/476-1100)
06-80-204-264 zöld számon, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal (1051 Budapest, Arany János u. 25., Tel: 1/301-2900), zöld szám:
06-80-204-258. Vonatkozó előírások fellelhetők továbbá: 1/2004. (I.9.) FMM
rendelet, 1/2006. (I.13.) PM rendelet.
V.4.15. Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy a II.3. pontban
a szerződés kezdő napjaként megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő,
ebből következően tájékoztató jellegű.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/05/11 (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:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)-----------------B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
Hídtartozékok karbantartása / 2012.
Vállalkozási keretszerződés a II.1.2. pont szerinti teljesítési helyeken
Ajánlatkérő kezelésében lévő hidak, hídtartozékain, szigetelésén,
szivárgó rendszerén, vízelvezetésén, rézsűburkolás- és megtámasztásán,
pillérvédelmén, beton- és aszfaltozási munkáin, korrózióvédelmi bevonatain
kisebb meghibásodások egyedi megrendelések útján történő kijavítása az
alábbi részek tekintetében:
1. rész: NYÜF
A Nyugati Üzemeltetési Főmérnökség által kezelt: M1, Bicske, 12 – 67 kmsz.;
M1, Komárom, 67 – 129 kmsz.; M19 autóút, Komárom, 0 – 10 kmsz.; M1,
Lébény, 129 – 171 kmsz.; M15 autóút, Lébény, 0 – 14 kmsz.; M85 Lébény
7-14 km szelvény; M7, Martonvásár, 12 – 60 kmsz.; M1-M7, Martonvásár,
4,8 – 12 kmsz.; M7, Balatonvilágos, 60 – 120 kmsz.; M7, Fonyód, 120 – 183
kmsz.; M7, Eszteregnye, 183 – 234 kmsz.; M70, Eszteregnye, 0 – 21 kmsz.;

M0 autóút, Szigetszentmiklós, 0 – 28 kmsz.; M0 autóút, Szigetszentmiklós,
30 – 42 km szelvény csomóponti ágak; 4 sz. autóút, Szigetszentmiklós, 19 –
32 km sz.; M5, Szigetszentmiklós, 13-17 kmsz.; M6, Szigetszentmiklós, 14-22
kmsz.; illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő autóutakon, autópályákon és
főutakon illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin, csomóponti ágain létesített pálya
alatti és feletti hidak.
2. rész: KÜF
A Keleti Üzemeltetési Főmérnökség által kezelt M3 Gödöllő, 10 – 70 kmsz.;
M31 Gödöllő, 0-12 kmsz. csomóponti ágak; M3 Kál, 70 – 130 kmsz.; M3
Emőd, 130 – 180 kmsz.; M3 Hajdúböszörmény, 180 – 186 kmsz.; M35
Hajdúböszörmény, 0 – 44 kmsz.; M3 Hajdúnánás, 186 – 233 kmsz.; M30
Emőd, 0 – 29 kmsz.; 354. sz. út, Hajdúböszörmény, 0 – 4 kmsz.; 403. sz. út
Hajdúnánás, 0 – 15 kmsz.; M43 Makó, 0-35 kmsz.; M0 autóút, Dunakeszi
42-68 kmsz. csomóponti ágak; M0 autóút, Dunakeszi, 68-77 kmsz.; M2
autóút, Dunakeszi, 17 – 48 kmsz.; M8 autóút, Dunaújváros, 78-83 kmsz.; M9
autóút, Szekszárd, 0-21 kmsz.;
(illetve a későbbiekben kezelésébe kerülő) autóutakon, autópályákon és
főutakon, illetve azok gyűjtő-elosztó pályáin, csomóponti ágain létesített pálya
alatti és feletti hidak.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45221110-6

További
tárgyak:
3) Mennyiség
1. rész: a keretszerződés keretösszege: 50.000.000 Ft
2. rész: a keretszerződés keretösszege: 50.000.000 Ft
(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) ----------------------

