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Ipoly Erdő Zrt. - Márianosztra–Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú
kisvasút pálya tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása -
Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/105
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.09.08.
Iktatószám: 18586/2014
CPV Kód: 45234100-7;45234116-2;71240000-2
Ajánlatkérő: Ipoly Erdő Zrt

Teljesítés helye:

2629 Márianosztra 010, 011, 0210, 0195, 0189,
0185/3, 0196/1, 0197, 0202, 0203, 0205, 0206/1,
0207, 0209, 0211/2, 0213/2 helyrajzi számok és
2634 Nagybörzsöny 0208/45 I, 0208/42, 0208/40 g
helyrajzi számok alatt

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.09.25.

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlatkérő típusa:
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g)
pont]

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Erdőgazdálkodás

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: Ipoly Erdő Zrt

Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Város/Község: Balassagyarmat

Postai irányítószám: 2660
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Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Mizik András

Telefon: +36 35300769

E-mail: mizikandras@t-online.hu

Fax: +36 35301424

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ipolyerdo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x 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:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

x 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): Erdőgazdálkodás

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások
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 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:

Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a
Márianosztra – Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint

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

 Kivitelezés

x 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:
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2629 Márianosztra 010, 011, 0210, 0195, 0189, 0185/3, 0196/1, 0197, 0202, 0203, 0205, 0206/1,
0207, 0209, 0211/2,
0213/2 helyrajzi számok és 2634 Nagybörzsöny 0208/45 I, 0208/42, 0208/40 g helyrajzi számok
alatt

NUTS-kód: HU313

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:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

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 szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a
Márianosztra – Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
További tárgyak: 45234116-2

71240000-2

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
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II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a 
Márianosztra – Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint, az alábbiak 
figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint: 
Márianosztra – Nagyirtás között visszaépítésre kerül a 760mm nyomtávolságú erdei vasút. A vasúti 
pálya nyomvonala 95 %-ban a korábbi vasút nyomvonalán halad. A korábbi vasúti pálya töltési és 
bevágási építményeinek jelentős része változtatás nélkül hasznosítható a pályaépítés során. A 
műtárgyak változó minőségben a meglévő alépítményben rendelkezésre állnak, ezekből 11 db a 
csatolt tervek szerint újjáépítendő. 13 db esetében az építés közbeni feltárás és műszaki értékelés 
alapján hozott döntés szerint kell eljárni. A szakasz megépítésével összeköttetés létesül Szob és 
Nagybörzsöny kisvasutakkal. A vasúti pálya hegyvidéki jellegű. 
Főbb jellemzők: 
- sebesség 20km/h 
- tengelyterhelés 80kN 
- nyomtáv 760mm 
- alépítmény tömörség Trγ 90% 
- legkisebb ívsugár 30m 
- R=40 – 225m sugarú átmeneti íves körívet kell kialakítani, az ívekben alkalmazandó túlemelés 5 – 
15mm 
- legnagyobb emelkedő 46,36‰ 
- legkisebb emelkedő 0,64‰ 
- függőleges lekerekítő ív legkisebb sugara 1000m 
Felépítmény: 
- sínek 23,6kg/fm új, vagy azzal egyenértékű certifikációval 
- kissugarú ívekben faalj 
- egyenesben, nyombővítés nélküli ívekben vb. alj, aljtávolság 0,67m 
- sínek összekapcsolása hagyományos formában eltolt lengőillesztéssel 
- ágyazat zúzottkő, vastagsága 0,30m 
- kitérők 23,6kg/fm rendszerű 1:5,67, 1:7,86, 1:9 hajlású 5 csoport 
Útátjárók: 
- 8db vezetősínes nem szilárd burkolatú, a vágány mindkét oldalán 6 – 6m hosszban sárrázó 
burkolat épül 
- 1db gyalogos átjáró 
Műtárgyak: 
- 1 db 1,90m nyílású vb. lemezhíd 
- 10 db hullámlemez acélcső áteresz 
- 13 db áteresz tisztítás akna építéssel 
Peron: 
- 3db 30 – 50m hosszú sínkorona magasságban 2 – 2,50m szélességgel 
Gabionfal: 
- 250fm építés 
Burkolt vízelvezető árok: 
- 1510 fm Mócsán típusú elemekkel burkolt árok
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Építendő vágány hossza 6846,33 vfm 
A nyertes ajánlattevő feladata az építési-kivitelezési munkák elvégzésén kívül a kiviteli terv
elkészítése a dokumentáció részét képező engedélyes tervek alapján. 
A feladatok és mennyiségek részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő kizárólag az építési-kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkák biztosítása
érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag
feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret az ajánlattételi dokumentáció, illetve a
306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-a szerint használható fel. A becsült érték lenti összege a
tartalékkeretet is magában foglalja! A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által megajánlott
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 723450000 Pénznem: HUF

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: 200 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (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: nyertes ajánlattevő a neki felróható okból bekövetkező késedelem esetén a 
késedelembe esés napjától késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a 
késedelem minden naptári napja után a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 
1 %-a, de maximum a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 20%-a. 
Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a megjelölt maximális mértéket, úgy 
a Megrendelő ajánlatkérő – Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési 
kötelezettség nélkül - azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a teljesítés a nyertes ajánlattevő felróható magatartása, a
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teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése miatt meghiúsul, nyertes ajánlattevő meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó 
szerződéses ellenérték 20 %-a. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér 
összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális/esedékes számláját, figyelemmel 
ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes 
ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben 
nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, 
Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő 
károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. Megrendelő a kötbéren felül jogosult mindazon kárának 
követelésére, amely máshonnan nem térül meg. 
Teljesítési biztosíték: Mértéke a teljes tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ellenérték 
5 %-a, melyet a Kbt. 126. § (4) bek. szerint a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre 
bocsátani a Kbt. 126. § (6) a) pontjában meghatározott módon (a biztosíték az ajánlattevőként 
szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként 
szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
– készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel). A biztosítéknak a műszaki 
átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell érvényben lennie. Ajánlattevőnek ajánlatához 
csatolnia kell a Kbt. 126.§ (5) alapján nyilatkozatát a teljesítési biztosíték határidőre történő 
rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. A Szerződés Nyertes Ajánlattevő általi nem vagy nem 
szerződésszerű teljesítése esetére Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből 
eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. 
Jólteljesítési biztosíték: Mértéke a teljes tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses 
ellenérték 5 %-a, melyet a Kbt. 126. § (4) bek. szerint a jótállási kötelezettség kezdetének 
időpontjában (szerződés teljesítésének időpontja) kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126. § (6) a) 
pontjában meghatározott módon (a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 
történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel). A biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 
36 hónapos jótállási kötelezettségek Vállalkozónak nem vagy nem jog- és szerződésszerű 
teljesítése esetére kell fennállnia. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126.§ (5) alapján 
nyilatkozatát a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. 
Jótállás: Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő. Nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt 
valamennyi munkára 36 hónap teljes körű jótállást vállal, mely kezdetének időpontja a hiba és 
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának dátuma. Esetleges javítás esetén a 
jótállási idő a javított részre újrakezdődik. 
Előleg visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) 
pontja alapján legfeljebb szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói 
előleget biztosít. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha a jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg 
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források 
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 
126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt. A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti 
biztosítékon felül a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontjának megfelelően a gazdasági társaság vagy
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nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os
közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezességet, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami
kezességet is elfogad ajánlatkérő a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleg kifizetésének feltétele,
hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az
előlegbiztosítékot is. A biztosítékot a nyertes ajánlattevő az előlegbekérő okirattal együtt köteles
rendelkezésre bocsátani. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban
az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. 
Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a teljesítési biztosíték, a jólteljesítési biztosíték, valamint az
előleg-visszafizetési biztosíték Kbt.126.§ (4) bekezdése szerinti határidőben való nyújtásáról a Kbt.
126. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció részét
képző szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem 
módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más 
költség nem számítható fel. 
A szerződés finanszírozása a „Márianosztra – Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú 
helyreállítása" elnevezésű KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú programban az Európai 
Unió és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik. 
A pályázati támogatás mértéke 84,042441 %. 
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a 
nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az alábbiak szerint tudja biztosítani: 
Az előleget, a szerződés aláírását követően igényelheti a vállalkozó úgynevezett előleg bekérő 
dokumentum benyújtásával. A 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése alapján az 
előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) ajánlattevő közvetlenül a közreműködő 
szervezettől igényelheti ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Ajánlatkérő az értesítéstől 
számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az 
előleg-igénylést ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az igényelhető előleg mértéke a 
4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb szerződés 
elszámolható összegének 30%-a. Az előleg elszámolása a FIDIC szerinti Általános Feltételek 14.2 
Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik, azzal, hogy Nyertes ajánlattevő minden egyes 
részszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként, addig, ameddig az előleg teljes mértéke 
jóváírásra nem került. Az előlegszámla Kbt. 130. § -ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen 
szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen 
felhívás III.1.1 pontja szerinti előlegbiztosíték megfelelő módon történő teljesítése. 
Az esetlegesen felmerülő nem elszámolható munkák költségeit a Megrendelő teljes mértékben 
saját forrásból finanszírozza. 
A munka ellenértéke az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt. 130. § -ának, a Ptk. 
6:130. § (1) bekezdésének, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 130. § (3) bekezdése 
alapján, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdéseinek megfelelően, a Támogatási 
Szerződéshez igazodóan, a Mérnök által igazolt teljesítést követően, átutalással, közvetlen szállítói
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kifizetéssel kerül kiegyenlítésre. Az ajánlattevő teljesítésarányosan, a szerződés teljesítésének 10
%-os készültségi fokainak elérését követően jogosult, az általa igazoltan elvégzett munkálatok
vonatkozásában számlát benyújtani, azzal, hogy: 
a) az első részszámlát a nyertesként kihirdetett ajánlattevő legkésőbb a vonatkozó Egyösszegű
nettó ajánlati ár 25 %-ának megfelelő teljesítés elérésekor köteles benyújtani; 
b) legalább 4 részszámla (ide értve a végszámlát is) benyújtása kötelező; 
c) a részszámlák mértéke (külön-külön) minimum az Egyösszegű nettó ajánlati ár 10 %-a. 
d) a végszámla mértéke maximum az Egyösszegű nettó ajánlati ár 10 %-a. 
Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A részszámlák
szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 
A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel sikeres megtörténte.
Ajánlatkérő fizeti meg a nettó számlaérték esetlegesen felmerülő nem elszámolható részét és az
elszámolható rész 15,957559 %-át valamint a nettó számlaérték teljes ÁFÁ-ját (a mindenkor
hatályos ÁFA fizetésre vonatkozó szabályozásnak megfelelő mértékben), a Közreműködő Szervezet
fizeti meg a nettó számlaérték elszámolható részének fennmaradó 84,042441 %-át. Az
elszámolható költség pontos mértékét a projekt (azonosító szám: KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001)
mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rögzíti. 
Kifizetési határidő: az elszámolható és az esetlegesen felmerülö nem elszámolható tételek
vonatkozásában a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számlák és mellékletei Megrendelő, illetve a kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől
számítottan a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 130. § (3)
bekezdése alapján, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése szerinti határidőkkel. 
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a szerződés, és annak (rész)teljesítése esetén a kifizetés
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. 
Az ajánlattevő a részszámla és a végszámla benyújtásakor köteles igazolni, köztartozás
mentességét, 30 napnál nem régebbi NAV által kiadott adóigazolás eredetiben történő csatolásával.
Amennyiben az ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel úgy az igazolás
benyújtására nincs szükség. 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
Az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
142. § rendelkezéseit. 
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 
2011. évi CVIII. törvény; 
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet; 
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra is. 
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a teljes nettó vállalkozási díj
5%-a. A tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit, valamint pénzügyi feltételeit
részletesen a dokumentáció tartalmazza (szerződéstervezet). A tartalékkeret kizárólag az építési
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használható fel a dokumentációban részletezettek szerint. 
A fizetési feltételek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció szerződéstervezet fejezete
tartalmazza.
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III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Nem lehetséges.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

Ajánlatkérő a Közreműködő Szervezettel megkötött Támogatási Szerződésben a fenntarthatóság
érdekében, és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalta, melyeket a
nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint
minél szélesebb körben alkalmaznia kell.
A nyertes ajánlattevő köteles támogatni az ajánlatkérő horizontális (fenntarthatósági és
esélyegyenlőségi) vállalásainak teljesülését, az alábbiak figyelembevételével:
- A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon
terheléscsillapító intézkedések,
- zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás megelőzése, minimalizálása,
- A hulladékok gyűjtését és elszállítását mindenben a hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak
megfelelően kell végezni,
- A tervezés és a kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét
tudatosan minimalizálni kell. Ennek keretében különösen minimalizálandó az ideiglenes
területfoglalás mértéke, az anyagszállítási útvonalak hossza, a szállítási útvonalakkal érintett
védett értékek, és a keletkező hulladékmennyiség.
- Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési tevékenység közben törekednie kell arra, hogy ne zavarja
védett vagy Natura 2000 jelzőfajok élettevékenységeit, szaporodási feltételei.
- A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók
kerülnek kinyomtatásra.

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:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) 
bekezdésének d) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok fennáll. 
Az igazolás módja: 
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell nyilatkoznia a 
felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozattal, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, 
továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont 
ib) alpontjában, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ f) pont fc) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia. 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a kizáró okok igazolásakor a Közbeszerzési
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Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató megfelelően
alkalmazandó. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a kizáró okok
igazolásakor a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú
útmutató megfelelően alkalmazandó 
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti, a felhívás feladásánál nem régebbi
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. 
Az ajánlattevő választása szerint, a felhívás feladásánál nem régebbi saját nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá, vagy az
eljárásban megjelölt alvállalkozó, a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatát - a meg nem
jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a felhívás feladásánál nem régebbi
nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d)
pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását Ajánlattevők,(illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -,
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a kizáró okok tekintetében
csatolt nyilatkozatainak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 
A 306/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ -a alapján ajánlatkérő az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének d) pontja
alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában előírja a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét,
feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában
közreműködő gazdasági szereplőt akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1 
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös 
ajánlattevő) csatolja a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a 
számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál 
nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
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- pénzforgalmi számla (számlák) száma; 
- a számla (számlák) megnyitásának időpontja; 
- a pénzforgalmi számlán (számlákon) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 
24 hónapban volt-e 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás. 
Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat kell érteni. 
 
P/2 
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) 
csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját 
vagy jogelőd - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő 
melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül (ha a gazdasági szereplő 
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). A beszámolónak elég a mérleg és az 
eredmény-kimutatás részét benyújtani, ajánlatkérő a kiegészítő melléklet benyújtását nem kéri. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő 
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása 
szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. 
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell 
haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. 
P/3 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a Kbt. 55. § (1) 
bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja 
alapján nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes – 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a 
közbeszerzés tárgyából (vasúti pálya építése és/vagy rekonstrukciója és tervezése) származó – 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 14. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő az 
eljárást megindító felhívás P/2, illetve a P/3 pontjaiban előírt alkalmassági követelmények 
vonatkozásában előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e 
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
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A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására
a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a), illetve c) pontjában előírt esetben támaszkodhat. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 14. § (4a) bekezdésének megfelelően amennyiben a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.2. P.1.-P.3.
pontjában meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 14. § (5) bekezdésében rögzített eset fennállása
esetén, az ott rögzített igazolást is elfogadja az alkalmasság igazolásaként.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító 
felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba 
állítás fordult elő. 
 
 
 
 
 
 
 
P/2 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattevőnek vagy jogelődjének mérleg szerinti 
eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közül egy évnél 
több üzleti évben negatív volt. 
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal 
jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben ajánlattevő 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti pálya építése és/vagy 
rekonstrukciója és tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el vagy 
nem haladja meg a 200.000.000.- Ft összeget. 
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P/3 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évben
összesen nem éri el az 1 milliárd Ft-ot, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (vasúti
pálya építése és/vagy rekonstrukciója és tervezése) szerinti munkákból származó éves nettó
árbevételének összege nem éri el a 200.000.000,- HUF összeget. 
 
 
 
 
 
A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint
meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (III.2.2. P/1, P/2), elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1 
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) 
csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt évben (60 hónapban) teljesített és 
átadás-átvétellel lezárult legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt 
nyilatkozattal és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással. 
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább: 
- a megépített létesítmény megnevezését (építés tárgya); 
- saját teljesítés %-os mértékét; 
- az ellenszolgáltatás nettó összegét; 
- a teljesítés idejét és helyét; 
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét; 
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; 
- az alkalmassági feltétel teljesítését igazoló egyéb információt (megépített keskenynyomtávú 
vasúti pálya hossza vfm-ben, megépített keskenynyomtávú vasúti pálya legnagyobb lejtése ‰-ban). 
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló 
fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, 
százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő 
csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre 
eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás 
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
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referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők
egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett
teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 
A vonatkozó referencia igazolásból derüljenek ki a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3)
bekezdése szerinti elfogadhatóságához szükséges adatok, feltételek. 
A csatolt igazolásból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! 
M/2 
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdésének f) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő)
csatolja az előírt környezetvédelmi irányítási rendszer bemutatását, annak bármely nemzeti
rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a
szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak
csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint
más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés a), illetve b) pontjában előírt esetben
támaszkodhat. 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 17. § (1a) bekezdésének megfelelően amennyiben Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.2.3. M/1.-M/2.
pontjában meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 
 
Ajánlatkérő 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6)
bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a
szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő
teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt
ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések
bemutatása igazolta. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az M/1 pont szerinti alkalmassági
követelmény a vállalkozási szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1 
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását
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megelőző öt évben (60 hónap) legalább 1 db befejezett (sikeres átadás-átvétellel lezárt) legalább
5000 vfm hosszú, keskenynyomtávú vasúti pálya építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó
referenciával, amely keskenynyomtávú vasúti pálya legnagyobb lejtése meghaladta a 40 ‰ -et. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M/2 
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a jelen eljárás tárgya szerinti ISO 14001
környezetközpontú irányítási rendszer tanúsításával vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az
egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival. 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.

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:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
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 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:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
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)
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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: 2014/09/25 (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: 2014/09/25 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (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

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/09/25 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet)

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek

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

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

„Márianosztra – Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása" elnevezésű
KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú program

V.3) További információk (adott esetben)
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V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

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)

A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen vehető át, a PROVITAL Fejlesztési
Tanácsadó Zrt. címén (1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet), munkanapokon 9.00 és
16.00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő napján 9-11:00 óráig.
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megküldésre kerül, a 06 1 796-1001-es telefaxszámra vagy a
varga.krisztian@provitalzrt.hu címre megküldött kérelemben megjelölt címre (e-mail címre) a
kézhezvételétől számított két munkanapon belül. A kérelemben meg kell jelölni továbbá az
ajánlattevő nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, a kapcsolattartó nevét és e-mail címét. A
kérelemben egyértelműen hivatkozni kell az eljárást megindító felhívásra (KÉ szám feltüntetésével
és az eljárás megnevezésével).
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6)
bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban nevesített alvállalkozónak át kell vennie.)
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

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:

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:

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:

P/1-P/3; M/1-M/2

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott mértéke 
10.000.000,- Ft. 
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. 
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: 
– Az ajánlatkérőnek a OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741017-20034766-00000000 számú 
számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással 
„Ipoly Erdő Zrt. – Márianosztra – Nagyirtás kisvasút – ajánlati biztosíték” megjelöléssel; 
– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia; 
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:



20

– készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); 
– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződéssel; 
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel. 
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához
zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül
visszafizetésre. 
Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti
mindkét fordulatát tartalmaznia kell. 
59. § (4) Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a
szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti
meg.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen

V.4) Egyéb információk:

1.) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 67. § -a 
szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új 
gazdasági szereplők bevonása esetén. 
2.) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a 
környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
3.) Az ajánlatokat munkanapokon 9-16 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9-11 óráig lehet 
benyújtani. 
4.) Kiegészítő tájékoztatás: a kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(6) bekezdéseiben 
foglaltak a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. 
Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a 
Kbt. 77. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. 
5.) Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti] 
időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg 
- a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés 
megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megkötni kívánt vállalkozási szerződés 
egyösszegű (átalányáras) típusú. 
6.) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján az összegezésben megjelöli a 
legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén 
ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az 
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja 
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati 
kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
7.) Formai előírások: 
Az ajánlatot írásban, 1 példányban (1 eredeti) zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott 
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
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kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. 
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó. 
A csomagoláson 
„AJÁNLAT – Ipoly Erdő Zrt. – Márianosztra – Nagyirtás kisvasút helyreállítása” - Nem bontható fel az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. 
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak. 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett 
(nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú 
példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. 
8.) Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti 
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott 
eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. A papír alapú és az elektronikus példány eltérése esetén a 
papír alapú az irányadó. 
9.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, azzal, 
hogy a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti (ajánlattételi) nyilatkozat eredeti aláírt példányban 
csatolandó az ajánlathoz. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban 
történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. 
10.) Az ajánlatban a Kbt. 60.§ (6) bekezdése alapján felolvasólapot kell elhelyezni, amely 
tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot. 
11.) A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi 
elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a 
dokumentációt átvevő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail-cím, 
telefonszám, a kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történő betekintés esetén a 
dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a 
jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő elérhetőségeit (név, székhely, 
levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolattartó személy neve). 
12.) Az ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki 
megadja az írásbeli kapcsolattartáshoz szükséges címét, e-mail-címét, fax-számát, amelyre 
ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldheti. 
13.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5)
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bekezdésében foglaltak szerint. 
14.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 40. § (1) 
bekezdés vonatkozásában. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Meg kell jelölni az e részek 
tekintetében 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre 
fognak működni. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az 
ajánlathoz kell csatolni. 
15.) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás-mintáját, 
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 
16.) A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) 
alpontjában foglaltak alapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő 
köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani. A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok 
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással 
rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 
nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
17.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A



23

Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő 
felel. 
18.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé 
kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság 
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az 
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
19.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt 
feltételeknek. 
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
- a közös ajánlatevők (konzorcium) nevét 
- az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben 
meghatározott feladatok megosztásának leírását és a szerződéses árból való részesedésük 
mértékét; 
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a 
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 
- külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően 
a kifizetés megtörténhet; 
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges munkák megvalósításáért; 
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
20.) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a dokumentáció részeként kiadott árazatlan 
költségvetést teljes egészében beárazva és annak valamennyi oldalát cégszerűen aláírva, valamint 
azt elektronikus formában is csatolni a benyújtásra kerülő CD-n vagy DVD-n excel formátumban! 
Ajánlattevőknek az árazatlan költségvetések kitöltésekor figyelembe kell venniük, hogy az anyag és 
díj összesen oszlopokat egész számra kerekítve kell kitölteniük. A dokumentáció részeként 
kiadásra kerülő excel táblázatokban az egész számra történő automatikus kerekítés ezen oszlopok 
tekintetében beállításra került. 
21.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a 
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 
22.) Ha az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a szerződés 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetőleg a műszaki és szakmai alkalmasság 
igazolására, akkor e szervezetnek az alkalmasságát az ajánlattevővel azonos módon köteles 
igazolni. 
23.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 
24.) Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
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szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 
56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. 
25.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében 
eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 
26.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevőként szerződő fél az 
alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános 
forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő 
biztosítékot köthet ki. 
27.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkozatát a 
teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. 
28.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkozatát a 
jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. 
29.) Ajánlattevőnek, amennyiben előleget kíván igénybe venni, ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 126. 
§ (5) bekezdése alapján nyilatkozatát az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő 
rendelkezésre bocsátására vonatkozóan. 
30.) Nyertes ajánlattevő az Építési Beruházásokkal Kapcsolatos 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
9. §-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – összkockázatú kombinált építési 
és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú 
kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítását kiterjeszteni legalább 
200.000.000.-Ft/év és 50.000.000.-Ft/káresemény mértékre és építési tevékenységgel okozott 
károkra kiterjedően. 
31.) Ha az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, 
akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
32.) Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
33.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció 
rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 
34.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése 
mellett lehetőséget nyújt fax ill. e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő 
beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli. 
35.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez ajánlattevők számára az eljárást megindító felhívás 
megjelenését követő hetedik napon. Amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első 
munkanapra. Találkozás a Nagymarosi Erdészetnél reggel 9:00 órakor,cím: Nagymaros Fő utca 1.. A 
helyszíni bejárást Gáncs Viktor erdészetvezető vezeti. A bejárásról felvilágosítást a +36/20 4687 
071telefonszámon Gáncs Viktortól lehet kérni. A találkozási időpont elmulasztása esetén nincs 
lehetőség a helyszíni bejáráshoz csatlakozni. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, a 
felmerülő kérdésekre Ajánlatkérő helyben nem ad választ, azok a Kbt. 45. § (1) bekezdése szerint 
kiegészítő tájékoztatás kérés formájában tehetőek föl. 
36.) Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során
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keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások
átdolgozására is. Ha a projektet (kivitelezést) Ajánlatkérő bármely okból nem valósítja meg, vagy
részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát
Ajánlatkérő Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át. (Támogató neve és címe:
Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) 
37.) Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott
ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti „legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás ” elve alapján értékeli. A bírálat alapját a nettó forintban – tartalékkeret nélkül –
számolt ajánlati összár képezi. 
38.). Tárgyalásos eljárás alkalmazása: Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel összefüggő új építési
beruházásra. 
39.) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint
kell eljárni. 
40.) A szerződéses feltételek az „Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által
megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű fordítás” (továbbiakban:
FIDIC „piros könyv“) figyelembevételével kerültek meghatározásra. 
41.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) bekezdésének megfelelően felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a
közbeszerzés részben a „Márianosztra – Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú
helyreállítása" elnevezésű KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében elnyert
támogatásból biztosítja. A kivitelezés megvalósítása érdekében ajánlatkérő kezdeményezte a
Támogatási szerződése módosítását. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja
továbbá az ajánlattevőket, hogy a Támogatási szerződés módosításának el nem fogadását, vagy a
Támogatási szerződés módosításának nem megfelelő tartalommal történő elfogadását olyan
körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].
Ajánlatkérő a jelen eljárás eredményeképp megkötésre kerülő szerződés hatályba lépését a
Támogatási szerződés módosításának napjáig felfüggeszti.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/09/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Varga Krisztián

Telefon: +36 17961009
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E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu

Fax: +36 17961001

Internetcím (URL): www.provitalzrt.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Varga Krisztián

Telefon: +36 17961009

E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu

Fax: +36 17961001

Internetcím (URL): www.provitalzrt.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1123

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Varga Krisztián

Telefon: +36 17961009

E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu

Fax: +36 17961001

Internetcím (URL): www.provitalzrt.hu

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
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Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(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)
----------------------
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