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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286207-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások
2016/S 158-286207

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály (B épület III. em. 325. iroda), dr. Nagy György, beszerzési 
igazgató
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 
Telefon:  +36 14368572
Fax:  +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: http://www.kokiinnovacio.eu/aktualis_eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: KÖKI-Innováció Kft.
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hegyes Péter, ügyvezető (FAKSZ, 00064)
E-mail: hegyes.peter@kokiinnovacio.eu 
Telefon:  +36 703798356
Fax:  +36 62676754
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kokiinnovacio.eu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
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Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Tervezési keretmegállapodás „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” tárgyában.

II.1.2) Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési keretmegállapodás „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” tárgyában.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:
NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Tervezési keretmegállapodás „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” tárgyában.
EVD dokumentáció készítése, engedélyeztetése.
KHT dokumentáció készítése, engedélyeztetése.
Meglévő környezetvédelmi dokumentáció felülvizsgálata, átdolgozása, kiegészítése, engedélyeztetés.
Megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv készítése.
Megvalósíthatósági tanulmány, tanulmányterv felülvizsgálata, kiegészítése.
Engedélyezési és kiviteli tervek készítése, engedélyeztetése.
Várhatóan a keretmegállapodás alapján történő tervezéssel érintett főbb területek, (össz)mennyiségek:
— Balatoni Bringakör – Balaton déli part 85,3 km,
— Balatoni Bringakör – Balaton északi part 61,1 km,
— EuroVelo 6 kerékpárút Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyei szakasz 54,9 km,
— EuroVelo 6 kerékpárút Pest megyei szakasz 11,8 km,
— Budapest-Balaton kerékpárút Pest megyei szakasz 23,3 km,
— Budapest-Balaton kerékpárút Fejér megyei szakasz 32,4 km,
— Győr-Pannonhalma közötti kerékpárút 15 km
A fenti munka megjelölések kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges tervezési munkák az egyedi 
szerződésben kerülnek meghatározásra mind területileg, mind mennyiségileg. A tervezési terület Magyarország 
teljes területét lefedi.
Építés kivitelezéshez szükséges tervek készítése, hozzájárulások beszerzése, a közbeszerzési dokumentumok 
részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.
Az egyes tervezési szakaszok vonatkozásában a részletes feladatleírás az adott tervezési szakaszra vonatkozó 
egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2-5. pontjában meghatározott 
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek szakmai tapasztalata (hónap, 
összesen) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételre jelentkezők mutassanak be legfeljebb 5 db, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 
36 hónapban teljesített referenciát a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan (kerékpárút 
tervezése: tanulmányterv, MT, döntés előkészítő tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv). Ajánlatkérő 
az összes tervezési hossz alapján fogja sorba rendezni a jelentkezéseket azzal, hogy az engedélyezési terv 
kétszeres, míg a kiviteli terv háromszoros súllyal kerül figyelembe vételre.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP, VEKOP, IKOP, TOP.

II.2.14) További információk
Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megvalósítása során létrejött tervek, egyéb dokumentumok szerzői 
jogáról a tervezői díj megfizetésével lemond, és azt a ajánlatkérőre ruházza át, azaz minden elkészült terv, 
egyéb dokumentum a Megrendelő tulajdona. A szerzői jogok ellenértékét a tervezői díj tartalmazza. Ennek 
megfelelően a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkot.

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, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, 
továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdés, valamint a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására 
felhívott részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12–16. §-ának megfelelően kell 
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. 
§ szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, 
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására 
támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre 
jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmassági feltételek kapcsán a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)–(2) 
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. 
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során 
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdés alapján felhívott részvételre jelentkezők az alkalmassági feltételnek való 
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia 
kell valamennyi, a részvételi felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a 
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számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra 
vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— a pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
— a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó, a 
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás;
P/2. részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év – 
általános forgalmi adó nélkül számított- közbeszerzés tárgya (kerékpárút tervezése) szerinti árbevételéről, attól 
függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdésére 
321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (3) és (7) bekezdésére.
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelmények közös részvételre 
jelentkezők közül legalább egynek teljes mértékben meg kell felelnie.
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös 
részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 
bármelyik, a felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a közbeszerzés tárgya (kerékpárút tervezése) szerinti – ÁFA nélkül 
számított – árbevétele részvételii felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben összesen 
nem érte el legalább a nettó 150 000 000 HUF-ot.
Amennyiben a jelentkező működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya 
szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta 
eltelt, lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmassági feltételek kapcsán a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)–(2) 
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. 
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Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során 
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)–(78) bekezdés alapján felhívott részvételre jelentkezők az alkalmassági feltételnek való 
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell 
a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (kerékpárút 
tervezése) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § szerint.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését,
— a tervezési szolgáltatás tárgyát és mennyiségét,
— a teljesítés idejét (a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-
követelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő 
csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként 
saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésre.
Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. 
§ (5) bekezdésére;
M/2. a részvételre jelentkező csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai 
tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a 
Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza;
M/3. részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
8. § (1) bekezdése alapján jelentkezésében csatoljon nyilatkozatot a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti 
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről. Szükség esetén csatolandó az 
alkalmassági feltétel kapcsán bemutatott szakemberről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza a szakember nevét, 
a foglalkoztatás jogviszonyát, a szakember jogosultságát, névjegyzéki számát. Amennyiben a szakember 
a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, úgy 
csatolandó a végzettséget igazoló dokumentum másolati példánya, valamint a gyakorlati időt alátámasztó, saját 
kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (5)–(7) és (9) 
bekezdésére.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított előző három évben szerződésszerűen teljesített, egybefüggő legalább 20 km hosszú 
kerékpárút tervezése tárgyú referenciával, amely tartalmazta EVD és/vagy KHT készítését is. A referencia akkor 
tekinthető a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az 
időszakra esik.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K – vagy egyenértékű 
– tervezői jogosultsággal, továbbá legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik kerékpárút és/vagy 
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országos vagy helyi közút tervezésében, valamint részt vett projektvezetőként legalább 1 db, legalább 20 km 
hosszú kerékpárút terveinek elkészítésében;
M/2.2. legalább 2 fő tervezővel, akik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K – vagy egyenértékű 
– tervezői jogosultsággal, továbbá legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek kerékpárút és/vagy 
országos vagy helyi közút tervezésében, valamint akik közül legalább 1 szakember részt vett legalább 1 db, 
legalább 20 km hosszú kerékpárút terveinek elkészítésében;
M/2.3. legalább 2 fő hídszerkezeti tervezővel, akik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT – vagy 
egyenértékű – tervezői jogosultsággal, továbbá legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek kerékpárút 
és/vagy országos vagy helyi közút tervezésében;
M/2.4. legalább 2 fő vízépítési tervezővel, akik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER – vagy 
egyenértékű – tervezői jogosultsággal, továbbá legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek kerékpárút 
és/vagy országos vagy helyi közút tervezésében;
M/2.5. legalább 1 fő élővilágvédelmi szakértővel, aki a 297/2009 (XII.21) Korm. rendelet szerinti SZTV – 
élővilágvédelem – vagy egyenértékű – jogosultsággal, továbbá legalább 3 éves élővilágvédelmi gyakorlattal 
rendelkezik kerékpárút és/vagy országos vagy helyi közút terveinek elkészítése terén.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó 
szervezet igénybevételét az M/2.1. pontja szerinti projektvezető, továbbá az M/2.2-4. pontja esetében egy-egy 
tervező szakember tekintetében kizárja.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország szerinti 
egyenértékű jogosultsággal rendelkezést vizsgálja ajánlatkérő, továbbá minden esetben elfogadja jogosultság 
hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő igazolását.
M/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem szerepel KÉ-K – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal 
a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy 
nem rendelkezik a jogosultság és ezzel együtt a névjegyzékbe vételhez szükséges végzettséggel és szakmai 
gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő az M/3. alkalmassági feltétel kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 3. § 10. pontja szerinti definícióra, 
amely alapján megállapítható, hogy egy szervezet munkavállalója a gazdasági szereplő fogalomban megjelenő 
önállóságot nem valósítja meg, ily módon tehát egy cég (akár részvételre jelentkező, akár kapacitást nyújtó 
szervezet vagy alvállalkozó az eljárásban) munkavállalója is megjelölhető a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti alkalmassági követelmény igazolásakor.
Az M/2. és M/3. alkalmassági követelmény kapcsán a szakemberek között az átfedés lehetséges.
M/1. és M/2. pontok tekintetében tervezés alatt ajánlatkérő az alábbi tervek elkészítését érti:
— tanulmányterv, és/vagy
— MT, és/vagy
— döntés előkészítő tanulmányterv, és/vagy
— engedélyezési terv, és/vagy
— kiviteli terv.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186 (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbért alkalmaz az egyedi szerződések és a 
keretmegállapodás vonatkozásában. Jótállási idő 3 év. Az egyedi szerződések kapcsán teljesítési és jótállási 
biztosíték kerül kikötésre.
A részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képző szerződéstervezet tartalmazza.
Finanszírozási és fizetési feltételek:
A pénzügyi finanszírozás forrása a keretszerződés jellegére tekintettel a keretszerződés hatálya alatt 
valamennyi rendelkezésre álló forrás, így hazai forrás, továbbá IKOP, TOP, GINOP, VEKOP.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme a forint.
Ajánlatkérő az egyedi megrendelések finanszírozása tekintetében felhívja figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3)–(6) 
bekezdéseiben foglaltakra, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseire, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezésére.
A részletes feltételek: KD I-II.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/09/2016
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült 
dátuma
Dátum: 11/11/2016

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
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1) A részvételre jelentkezésben csatolandó iratok jegyzékét a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete 
tartalmazza. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia a jelentkező nevének és székhelyének 
feltüntetésével, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 
66. § (6) bekezdése szerint. A részvételi szakaszban ajánlat nem tehető.
2) Részajánlattételi lehetőség kizárásának indokolása: a beszerzés jellege és a konkrét tervezési feladatok 
meghatározásának hiánya nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását.
3) Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg.
4) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság 
létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
5) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési felelősségbiztosítási 
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű (legalább 
50 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/káresemény) és terjedelmű felelősségbiztosításra a Közbeszerzési 
Dokumentumokban foglaltak szerint.
6) Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel folytatja le.
7) Az ajánlatok értékelési módszertana:
Ponthatárok: 1–10 pont.
1. Súlyozott összesített nettó ajánlati ár: fordított arányosítás. Ajánlattevőknek a Közbeszerzési Dokumentumok 
mellékleteként kiadott „Tervezői tételjegyzéket” szükséges tételenként beárazniuk. A tételekhez különböző 
súlyszámok tartoznak. Értékelésre a súlyozott összesített nettó ajánlati ár kerül.
2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2-5. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál 
nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás.
Az értékelés részletes feltételeit, valamint az ajánlatok alátámasztására csatolandó dokumentumok 
meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza. A minőségi értékelési részszempont 
tekintetében (szakemberenként 36 hónappal számolva) az összesen 144 hónap vagy annál kedvezőbb 
megajánlásra ajánlatkérő a maximális pontszámot adja.
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy a versenyújranyitás során a fentiektől eltérően az 
ajánlati árat (súlyszám: 50) és a teljesítésbe bevonni kívánt projektvezető tervező szakember 5 évet meghaladó 
tervezési tapasztalatának időtartamát (súlyszám: 50) értékeli.
8) A részvételre jelentkezések bontása:
NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45., III. emeleti tárgyaló; 20.9.2016. 11:00 óra. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § 
az irányadó.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
17/08/2016
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