
  
  
  

Ajánlati/részvételi felhívás 

 

  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

  

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

Hivatalos név: 
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 

Nemzeti azonosítószám: 
AK02431 

Postai cím: 
Kalotaszeg utca 31. 

Város: 
Budapest 

NUTS-kód: 
HU101 

Postai irányítószám: 
1116 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 
Berei Norbert 

Telefon: 
+36 17006136 

E-mail: 
kozbeszerzes@fotav.hu 

Fax: 
+36 14636538 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.fotav.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.fotav.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: http://www.fotav.hu/letoltheto-dokumentumok/ (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: 
Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda  

Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: 
Radnóti Miklós utca 40. II/9.  

Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


Budapest  HU101 1137  Magyarország 

Kapcsolattartó személy: 
dr. Némethi Péter 

Telefon: 
+36 17870316 

E-mail: 
kozbeszerzes@legalexpert.hu 

Fax: 
+36 17002778 

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

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

[ ] elektronikusan: (URL) 

(x) a fent említett címre 

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

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: 

Postai cím: 

Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartó személy: Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  
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 

( ) 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: gáz- és hőenergia termelése, 
szállítása és elosztása 

  



II. szakasz: Tárgy 

  

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Előminősítői rendszerben indítandó távhővezetéki 
kivitelezési munkák – 10. eljárás - Tahi utcai 2xDN600 méretű 
tranzitvezeték hidraulikai kapacitásának bővítése 

Hivatkozási 
szám: 2  

II.1.2) Fő CPV-kód1, 2:  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45232140-5     
 

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

II.1.4) Rövid meghatározás: Előminősítői rendszerben indítandó távhővezetéki kivitelezési 
munkák – 10. eljárás - Tahi utcai 2xDN600 méretű tranzitvezeték hidraulikai kapacitásának 
bővítése 

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 

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: Előminősítői rendszerben indítandó távhővezetéki 
kivitelezési munkák – 10. eljárás - Tahi utcai 2xDN600 méretű tranzitvezeték 
hidraulikai kapacitásának bővítése 

Rész száma:  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 
1, 2 

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45232140-5     

További tárgy(ak)      
 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 
1
 HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XIII. kerület, Tahi utca 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 

XIII. Tahi utcai 2xDN600-as védőcsatornás, illetve részben 2xDN500-as védőcsöves távhő 
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gerincvezeték kapacitásának bővítése a Tatai úti 69-2-0140 jelű aknától a Tatai úti 

szivattyúházig, kb. 1150 fm 1xDN800 közvetlenül földbe fektetett előreszigetelt vezeték 

melléépítésével, a 2017-ben elkészülő kiviteli tervek alapján.  

A tervezett 1xDN800-as vezeték a Tatai úti 69-2-0140 jelű aknától indul, a 2xDN700-as 

vezetékről a lecsatlakozás kiépítésével, a 2xDN600-as vezetékkel nagyrészt párhuzamosan, de 

a magánterületen futó szakaszoknál közterületen történő elhelyezéssel. Az új 1xDN800-as 

vezetéket közvetlenül földbe fektetett, merev rendszerű csővezetékekből tervezzük megépíteni, 

a Béke út alatt, és a Rákos-patak medre felett védőcsöves átvezetéssel. A DN800-as vezetékről 

meg kell teremteni az összekötést a 69-2-0210 jelű aknából kicsatlakozó 2xDN150-es Isoplus 

és 2xDN150-es védőcsatornás vezetékekkel. A szivattyúháznál ki kell építeni az összekötést a 

2xDN600-as vezetékkel. A nyomvonalon két helyen elzáró szerelvény beépítése szükséges. 

A meglévő 2xDN600-as vezetékek – átkötést követően – az előremenő, az új 1xDN800-as 

vezeték a visszatérő funkcióját fogja ellátni. 

(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

 –  

Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti 

alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott hegesztők száma (minimum 4 
fő – maximum 10 fő) - súlyszám: 50 

( ) Költség kritérium 
1, 20

 –  

Ajánlati ár (nettó Ft) 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: 5 - vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 

vagy Kezdés: (../../..) / Befejezés: (../../..) 

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem  

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:  

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
 4/6 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem  
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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: KEHOP 5.3.1. 

II.2.14) További információ:  

  

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 részvételre jelentkező, 
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A 
gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok fenn áll. 

Megkövetelt igazolási mód: A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján a részvételre jelentkező jelentkezésében köteles igazolni, hogy a részvételi szakaszban 
sem tartozik a 2016.03.12-én, 2016/S 051-085761 (TED) számon megjelent előminősítési 
hirdetményben foglalt, az előminősítési listára vételének feltételei szerinti kizáró okok hatálya 
alá. Ezen igazolási kötelezettség alvállalkozókra, valamint az alkalmasság igazolására igénybe 

vett más szervezetekre is kiterjed. 

1. a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó fent megjelölt nyilatkozatot az adott eljárásra 
vonatkozóan szükséges megtenni, 

2. tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a 
kizáró okok fenn nem állását, részvételre jelentkezők, illetve adott esetben az eljárásban 
megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által 
a kizáró okok tekintetében csatolt – fenti tartalmú - nyilatkozatoknak a jelen felhívás 

megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

P/1. Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben adózott eredménye az előző három lezárt 

üzleti évből legfeljebb egy üzleti évben volt negatív. 

 

Amennyiben Részvételre jelentkező a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
úgy részvételre jelentkező akkor alkalmas, ha a nyilatkozatából megállapítható, hogy a 
közbeszerzés tárgyából (távhővezeték építése) származó – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevétele a működési ideje alatt eléri 400 000 000 Ft-ot. 



III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

Valamennyi részteljesítés esetében: 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  

M/1) A részvételre jelentkező- figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse 

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év (60 hónap) 
legjelentősebb, a jelen beszerzés tárgyával megegyező tárgyú (távhővezeték építése) 
szerződésszerűen teljesített kivitelezéseit (legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét 
vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozat arról, hogy 
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
2
  

M/1) „Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik a 
közbeszerzés tárgya szerinti (távhővezetéki építési, felújítási, acélcsöves csővezeték 
építése) min. 1 db, legalább DN300 mm átmérőjű acélcsöves csővezeték építésére és 
rekonstrukciójára vonatkozó, mindösszesen legalább nettó 400.000.000,- Ft értékű, vagy 

max. 3 db szerződésből, 600m nyomvonalhosszú vagy legalább nettó 400.000.000,- Ft 
értékű, legalább DN300 átmérőjű előreszigetelt távhővezetéki építési, felújítási 
munkáira vonatkozó referenciával. 

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik 
összesen legalább nettó 400.000.000,- Ft értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti (távhővezeték 
építése) legalább DN600-as távhővezetéki kivitelezési munkáira vonatkozó referenciával. 

M/2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint a teljesítésben 

közreműködő szakemberek bemutatása. 

M/2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha nem rendelkezik az 
alábbi szakemberekkel: 

 1 fő MV-TH felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező műszaki vezetővel. 
 

 Legalább 2 fő minősített hegesztő, akik távvezeték építési szakmai gyakorlattal 

rendelkeznek az alábbiak szerint: 
 Az MSZ EN 287-1 és/vagy MSZ EN ISO 9606-1 (vagy azzal egyenértékű, de nem 

vállalati belső minősítéssel) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel 

rendelkező hegesztővel az alábbiak szerint: 

 Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Varrat típus: BW, Alapanyagcsoport: 1.1, 

Hegesztési hozaganyag csoport: FM1, Hegesztőanyag: C, Hegesztési pozíciók: PJ 

és  PC, és/vagy J-L045, Mérettartomány: D≥139,7 mm, t≥3,2 mm. 

Jelen alkalmassági szempontok nem szigorúbbak a 2016.03.12-én, 2016/S 051-085761 (TED) 
számon megjelent előminősítési hirdetményben foglalt alkalmassági követelményekhez képest. 
A részvételre jelentkező köteles nyilatkozni, hogy a részvételi szakaszban is megfelel az 
alkalmassági szempontoknak, azokban változás nem állt elő semmilyen tekintetben. 

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 
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szolgáltatási szerződések esetében) 

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

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:  

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 

() Nyílt eljárás 

[ ] Gyorsított eljárás 

Indokolás:  

(x) 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: 
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[ ] 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 

[ ] 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) 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


[ ] 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 ( ) igen (x) nem  

  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
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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: 2314/06/2017 Helyi idő: 10:300  

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére 

történő megküldésének becsült dátuma 
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Dátum: 076/0722/2017 

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

benyújthatók: 
1
 magyar 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

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

vagy Az időtartam hónapban: 2 hónap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2314/06/2017 Helyi idő: 10:300  

Hely: Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. II/09.  

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§-a alapján meghatározott 
személyek. 

  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

  

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 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


[ ] A megrendelés elektronikus úton történik 

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

[ ] A fizetés elektronikus úton történik 

  

VI.3) További információk: 
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1. Ajánlatkérő a Kbt. 39. §-a alapján köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági 
szereplők számára e-úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni.  
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátás módja: a közbeszerzési dokumentumok 
a részvételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
hozzáférhetőek az alábbi e-elérhetőségen: a http://www.fotav.hu/letoltheto-dokumentumok/. 

A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább 1 részvételre 
jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak e-úton el kell érnie 
a részvételi határidő lejártáig. 

2. Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározottak szerinti - szerződés tervezetben foglalt - 
számlázási lehetőséget biztosít, az elvégzett munkák ellenértékét a számla kézhezvételének 
napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek alapján. A 

kifizetéseknél a 2003. év XCII. tv 36/A. §. alapján előírt ig. mód telj szükséges. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (1)-(2), 143. § (3) bekezdésekben foglaltakra is. 

3. A bírálati szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt 
részszempontok alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tart elemeinek értékelés során 
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített 
ajánlatokat a dokumentációban részletesen megadott részszempontok alapján értékeli. 

4. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) alapján biztosított. 

5. Ha idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra a jelentkezéshez, az idegen nyelvű 
dokumentummal együtt annak hiteles vagy felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 

6. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be jelentkezést, a közös jelentkezés szabályait 
és a közös részvételre jelentkezők által kötendő együttműködési megállapodás tartalmi 
követelményeit a dokumentáció I.7. pontja tartalmazza. 

  

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó u. 5. 

Város:  
Budapest 

Postai irányítószám: 
1026 

Ország: 
Magyarország 

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu 

Telefon: 
+36 18828594 

Internetcím (URL): Fax: 
+36 18828593 

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 
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Hivatalos név: 

Postai cím: 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


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. § 
 
EGYÉB 
 
7. A jelentkezésben esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet 
a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. 

8. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 400.000.000,- HUF/év és 
100.000.000,- HUF/káresemény mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés 
meglétét írja elő vagy a fennálló biztosítást erre a munkára kiterjesztenie. Nyilatkozni kell, hogy 
vállalja ezt a feltételt. 

9. Felhívjuk a részvételre jelentkező figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § 
(4) bekezdés alapján a P/1, M/1., M/2., alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők 
követelményeihez képest szigorúbbak. 

10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolás is 
csatolandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint (nemleges is). 

11. A jelentkezést írásban és zártan, a Részvételi felhívás I.3) pontjában. megadott címre 
közvetlenül vagy post úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A jelentkezést papír 
alapon, 1 (azaz egy) eredeti példányban, valamint 1 (azaz egy) digitális példányban (a 

cégszerűen aláírt, eredeti jelentkezést teljes terjedelemben CD vagy DVD -n, megfelelő 
(olvasható) minőségben szkennelve, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető (pl.: .pdf 
formátumban) is köteles benyújtani. Részletek a dokumentációban. 

12. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával felmerült valamennyi költség részvételre 
jelentkezőt terheli. 

13. A Részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Részvételi felhívás 
közvetlen megküldésének napján hatályos Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 

14. Alkalmazandó szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

A hibás teljesítési kötbérre vonatkozó előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
A késedelmi kötbérre vonatkozó előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 

A Meghiúsulási kötbérre vonatkozó előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
A Teljesítési biztosítékra vonatkozó előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
A Jótállási biztosítékra vonatkozó előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
A biztosítékok teljesítésének módját a Kbt. 54. § (2) bekezdése tartalmazza részletesen. 
 

15. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a részvételi határidő 
sürgősség esetén került 15 napban meghatározásra. 
 
16. Részajánlat kizárásnak indoka:  
 
17. Értékelési szempontok: 

 
1. Ajánlati ár súlyszám: 50 
 
2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2. pontja szerinti 
alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott hegesztők száma (minimum 4 
fő – maximum 10 fő) - súlyszám: 50 
 

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 
pont a legjobb érték. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt 



ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 
útmutatója szerint: 

 az 1. értékelési szempont esetén a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21. útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti fordított 
arányosítással történik. 

 a 2. értékelési szempont esetén a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. 
szám; 2016. december 21. útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti egyenes 
arányosítással történik. 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 

P – Pmin/Pmax-Pmin=Alegjobb/Avizsgált 
azaz 
P=Alegjobb/Avizsgált(Pmax-Pmin)+Pmin 
 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
P – Pmin/Pmax-Pmin=Avizsgált/Alegjobb 
azaz 
P= Avizsgált/Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin 

 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 

szervtől szerezhető be 
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Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
Riadó u. 5. 

Város:  
Budapest 

Postai irányítószám: 
1026 

Ország: 
Magyarország 

E-mail: Telefon: 
+36 18828594 

Internetcím (URL): Fax: 
+36 18828593 

 

  

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


  

 


