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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350525-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Távfűtés-fővezeték építése
2019/S 142-350525

Előminősítési hirdetmény – Közszolgáltatások

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Építési beruházás

Legal Basis:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
AK02431
Kalotaszeg utca 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert
Telefon:  +36 17006570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu 
Fax:  +36 14636538
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fotav.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről
érhető el: http://www.fotav.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda
Mexikói út 52/A. I/05.
Budapest
1145
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Némethi Péter
Telefon:  +36 17870316
E-mail: kozbeszerzes@legalexpert.hu 
Fax:  +36 17002778
NUTS-kód: HU11

mailto:kozbeszerzes@fotav.hu
http://www.fotav.hu
http://www.fotav.hu
http://www.fotav.hu
mailto:kozbeszerzes@legalexpert.hu
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.legalexpert.hu

I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

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

II.1.1) Elnevezés:
Előminősítési rendszer keretében vállalkozási szerződés távhővezetélki tervezési-, engedélyezési, valamint
építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával

II.1.2) Fő CPV-kód
45232140

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

II.2) Meghatározás

II.2.2) További CPV-kód(ok)
71322000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest közigazgatási egysége

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
A FŐTÁV Zrt. üzemeltetési tevékenységi körébe tartozó hálózatokon, távhővezetéki beruházások körében
gerinc és bekötővezetékek építésének, átépítésének, felújításának tervezési, engedélyezési, továbbá a
hálózathoz tartozó aknák, műtárgyak építésének, átépítésének és felújításának tervezési, engedélyezési,
valamint kivitelezési munkái a szükséges anyagok biztosításával, mindösszesen legalább 46259 nyfm
(tervezés) és 55869 nyfm (kivitelezés) hosszúságban.
DN25 120
DN32 235
DN40 305
DN50 340
DN65 245
DN80 202
DN100 90
DN125 165
DN150 245
DN200 1345
DN250 830
DN300 6615
DN400 10582
DN500 3830
DN600 12535

http://www.legalexpert.hu
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DN700 7520
DN800 9985
DN1000 680

II.2.5) Értékelési szempontok

II.2.8) Az előminősítési rendszer időtartama
Kezdés: 15/08/2019
Befejezés: 15/08/2022

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:
KEHOP 5.3.1.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.9) Az előminősítési szempontok
Az előminősítési szempontok:
1. Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §-ban meghatározott kizáró ok fennáll.
2. A Kérelmezőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
(3) évben, összesen minimum 3 000 nyomvonalfolyóméter acél haszoncsöves csővezetéki tervezési
szerződéssel. Egy, vagy több szerződéssel is teljesíthető. Az egyes referenciáknak el kell érniük a minimum 300
nyomvonalfolyómétert.
3. A Kérelmezőnek rendelkeznie kell a teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt személyek között: – legalább 1 fő
EN-HŐ (energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterület)
jogosultság megszerzéséhez 3 éves tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel; Egy szake több
alkalm köv megf-het.
Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
1. Jelentkezőnek (közös jelentkezés esetén külön-külön) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § -ban, foglalt kizáró okok hatálya alá. A jelentkező nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62.
§ szerinti kizáró okok hatálya alá. 2. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3)
évből származó referencia ismertetése, amely tartalmazza legalább a következő adatokat:
– a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó nap megadásával)
– a teljesítés ideje (év, hó nap megadásával),
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, telefonszáma,
– a szolgáltatás tárgya,
– a teljesített mennyiségre vonatkozó adat, továbbá
– nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előminősítési szempontok:
4. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a jelentkezőnek szerepelni kell az illetékes
országos szakmai kamara (tervezői, mérnöki) névjegyzékében.
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5. A Kérelmezőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben
összesen:
– összesen legalább 3000 nyomvonal folyóméter, minimum DN400 mm átmérőjű előszigetelt, földbe fektetett,
acél haszoncsöves távhővezeték
– a szükséges anyagok biztosításával
– építésére vonatkozó referencia munkával, amelyből legalább egy darab referencia munka egy szerződés
keretében teljesített, minimum DN400 mm átmérőjű legalább 600 nyomvonal folyóméter. Egy, vagy több
szerződéssel is teljesíthető.
Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
3. A szakemberek bemutatása során csatolandó a követelményekkel összhangban:
– a szakember szakmai önéletrajza, a szakember által saját kezűleg aláírva,
– a szakember tervezői jogosultságának igazolása,
– a rendelkezésre állásról szóló, saját kezűleg aláírt nyilatkozat.
4. Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét.
Az előminősítési szempontok:
6A. A Kérelmezőnek rendelkeznie kell a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik min az alábbi
(vagy ezzel egyené-ű) szakképzettséggel, szakképesítéssel, illetve min az alábbi (vagy ezekkel egyené-ű)
szakmai tapasztalattal rendelkeznek:
– min 1 fő a felelős műszaki vezetői szakterületnek (MV-TH távhővezeték és berendezések építése szakterület)
megfelelő szakirányú a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben megjelölt, vagy azzal egyené-ű képesítési
minimum követelménnyel és az azzal egyené-ű szakképzettséggel, valamint a kormányrendeletben megjelölt
ehhez tartozó 3, illetve 4 éves szakmai gyakorlati idővel;
Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
5. A felh. felad-tól visszafelé szám. megel. 5 é-n telj. legjel. előszigetelt, földbe fektetett, acél haszoncsöves
távhővez - anyagok bizt-val - ép-re ir. kiv-i munk-k a szer-t kötő másik fél által adott ig-sal a 321/2015. (X. 30.)
Korm.r.21. § (2) a) szerint, megadva legalább: telj. ideje (év/hó/nap-év/hó/nap), helye, sik. műsz. átad-átvét ip.
(év/hó/nap), szer-t kötő másik fél megnev, ref-t adó név/cím, k.tartó tel.szám/e-mail), telj-tt ép. ber. ismertetése,
alk-i köv-nek megf-en részletezetten, menny-re von. adatok megj-t, telj-ben, mint főváll. v. mint köz. AT/konzorc.
tag vett részt, utóbbi esetben: saj. telj. %-os mért-t, a szerz-t kötő másik fél nyil-t, hogy a telj. az előírásoknak
és a szerz-nek megf-n történt-e. Alk-i köv jel. pontban megh. értékekre utaló adatok összevethetőek legyenek
az alk-i krit-kal. Ha AT/közös AT, nem főváll-ként teljesítette a megadott ref-t, jelölje a telj. arányát/olyan adatot,
amiből megáll-ható, h. az alk-i köv-ként megh. feladatot AT teljesítette.
Az előminősítési szempontok:
6B.K-nek rendelk. kell a telj-be bevonni kív. szake-kel, akik min alábbi (ill egyené-ű) szakképz-gel, szakkép-sel,
ill min az alábbi (ill egyené-ű) szakmai tap-tal rendelkeznek: - MSZ EN ISO 9606-1:2014 (v. egyené-ű, de nem
vállalati belső min. szerint) szabv. szerinti érv., megfelelő min-el rendelk. min 2 fő heg-vel az alábbiak szerint: o
Heg.elj.: 111, Term. típ: T, Kötés típ/varratf.: BW(tompa)/ V-varrat, Alapa.csop: 1.1, (v. arra a von-ó szabv szer.
érv. any.cs) Heg. hozaga.csop: FM1 (v. arra a von-ó szabv szer. érv. hozaga.csop), Heg. hozaga: C, Heg. poz.:
PJ, PC és/v. J-L045 o Heg.i elj.: 141, Term. típ: T, Kötés típ/varratf.: BW(tompa)/V-varrat, Alapa.csop: 1.1 (v. arra
a von-ó szabv szer. érv. any.cs), Heg. hozaga.csop: FM1 (v. arra a von-ó szabv szer. érv. hozaga.csop), Heg.
hozaga: S, Hegesztési poz.:PH, PC és/v. H-L045 Méret: Fenti 2 elj-nak le kell fedni a köv. tartományt >DN20, t
2,6 mm (Alk. több heg-vel igazolható, egy szake. több heg. elj.s szerinti alk-i felt-t igazolh
Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
6. A 321/2015.(X. 30.) K.r. 21.§(2)b):a telj-be bev. kívánt szake. (SZE) megnev-el, végz-ük és képz-ük, szakm-i
tap. ismertetésével, a jel-hez csatolni: Alk-i felt-nek való megf. megáll-hoz szüks. részl-ű (megáll-ható a szakm-
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i gyak. léte), a SZE ált. s.k. aláírt szakm-i CVt. A szakm-i CVben lenni kell adatoknak, amit SZE vonatk-ban az
alk-i min. köv-ek előírnak. AK e von-ban külön is előírja, h. a szakm-i CVben a szakm-i gyak. év/hó részl-gel
kerüljön ism-re, ill a CV tartalmazza a SZE jelenlegi beoszt-t. Egyidőben végzett munk-t egyszer kerülnek figy-
be vételre a szakm-i gyak.időnél. SZE végze-t, képz-t/jog-ságát ig. dok-t. Rendelk.á. nyil-t. Ha a SZE szerepel
kamarai nyt-ban, a jog-ság megszerz-hez szüks. mértékű szakm-i gyak-t AK ellenőrzi. Meg kell jelölni a SZE
CVben, h. a jog-ság mely elektr. úton ell-hető. Ha a SZE nem szerepel/az nem ellenőrizhető, a jog-ságot ig. dok
is szüks. Más tagá-ban szerz. jog esetén küldő/szárm-i orsz-ban szerz., egyené-ű jogot ig. dok (+fordítás) kel
Az előminősítési szempontok:
7. Alkalmatlan a jelentkező, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem
szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében.
Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
6.B 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (2) b) alapján a telj-be bevonni kívánt szakember (SZE) megnev-el, végz-
ük és képz-ük, szakm-i tapasztalatuk ismertetésével, a jel-hez csatolni kell: a hegesztő SZE: SZE által aláírt CV,
SZE által aláírt rend állási nyil-ot, végz-nek bemutatása céljából az MSZ EN ISO 9606-1:2014/egyené-ű szabv.,
(de nem vállalati belső min) szerint érvényes Heg-i min biz. másolatát csatolni.
7. Ajánlatkérő ellenőrzi az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében a
szereplés tényét.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. Az előminősítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az alábbiakat: Jelentkező/alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának/
aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik a kérelemben szereplő iratot aláírták. Ha nem a
cégjegyzésre jogosultak írták alá, az aláírók részére adott meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell.
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját/aláírási címpéldányának másolati
példányát; Jelentkező nyilatkozatát változásbejegyzéssel kapcsolatban. Igen válasz esetében csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást; Jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 66. §, 67. § szerinti adatokról.
2. A közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: dok.) átvételének határideje megegyezik a rendszer
működtetésének időtartamával. A dok. ingyenes, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan elérhető az alábbi elérési útvonalon: http://fotav.hu/adatkozzetetel/tovabbi-adatkozzetetel/
kozbeszerzesek-listaja/letoltheto-dokumentumok. Jelszó a regisztrációs adatlap beérkezését követően kerül

http://fotav.hu/adatkozzetetel/tovabbi-adatkozzetetel/kozbeszerzesek-listaja/letoltheto-dokumentumok
http://fotav.hu/adatkozzetetel/tovabbi-adatkozzetetel/kozbeszerzesek-listaja/letoltheto-dokumentumok
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megküldésre. A dok-t kérelmekként legalább 1 jelentkezőnek/kérelemben megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie a rendszer működtetésének lejártáig. A letöltést fenti webes elérési útvonalon
elérhető (jelszó nélkül) letöltési igazolás kitöltésével és a kozbeszerzes@legalexpert.hu  címre történő
megküldésével kell igazolni.
3. AK a jelentkező műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 323/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. AK felhívja a jelentkezők
figyelmét a KH útmutatójára illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
4. Jelentkező/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem köteles igazolni a Kbt. 47. § (2) szerint a
tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az AK magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
5. Az előminősítésre jelentkezés folyamatos, a jelentkezők a rendszer működtetésének időtartama alatt
bármikor kérhetik előminősítésüket, de az első közbeszerzési eljárásban való részvételhez szükséges, hogy a
jelentkezések 15.8.2019-ig AKhöz beérkezzenek.
6. Az előminősítési kérelem és dok., az AK és jelentkező között folytatott levelezés nyelve a magyar. Jelentkező
nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű
irattal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó, a Kbt. 47. § (2) szerint. Az előminősítési kérelem
értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó.
7. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet a jelentkezővel kapcsolatban
előírt igazolási módokkal köteles igazolni alkalmasságát.
8. A jelentkezőknek az előminősítési rendszer időtartama alatt folyamatosan meg kell felelniük az AK által
támasztott követelményeknek.
9. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 43-44. § szerint. Az hiányosságok
pótlására a Kbt. 71. § irányadó. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. irányadó. A dok. és felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal,
hogy amennyiben az AK a dok. rendelkezésre bocsátását követően észleli az ellentmondást, úgy a Kbt.
56. § szerint jár el. AK a kérelmeket a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 13. § (3) alapján legkésőbb azok
beérkezésétől számított 6 hónapon belül elbírálja. AK az elbírálást követően döntéséről legkésőbb 15 napon
belül értesíti kérelmezőt.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828594

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 141. §
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828594

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
22/07/2019
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