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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286346-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Jármű-karosszériák
2016/S 158-286346

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna, főosztályvezető
Telefon:  +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
Fax:  +36 13226438
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bkv.hu/beszerzesek?cat_id=1&tab=aktualis
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

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

II.1.1) Elnevezés:
Villamos járművek karosszéria-, kocsiszekrény-elemeinek és kapcsolódó alkatrészeinek beszerzése szállítási
keretszerződés keretében.
Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-152/16.

II.1.2) Fő CPV-kód
34210000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.bkv.hu
http://www.bkv.hu/beszerzesek
http://www.bkv.hu/beszerzesek?cat_id=1&tab=aktualis
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II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Villamos járművek kocsiszekrény-, karosszéria-, és belső armatúra elemeinek beszerzése.
2. rész: Combino típusú villamosok belső szerelvényeinek beszerzése.
3. rész: ICS és KCSV7 villamosok kapaszkodói és egyéb belső karosszéria-elemei beszerzése.
4. rész: Homokszóró beszerzése.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
1. rész: Villamos járművek kocsiszekrény-, karosszéria-, és belső armatúra elemeinek beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34210000
44523000
31681400

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Villamos járművek kocsiszekrény-, karosszéria-, és belső armatúra elemeinek beszerzése, (adásvétel)
tervezetten 669 db/36 hónap mennyiségben az alábbiak szerint:
1. kapcsoló Sat.1 20 db/év;
2. villamos vezetőülés vasszerkezete 20 db/év;
3. homokoló kilincsmű 30 db/év;
4. elsőfedél jobb 16001011 2 db/év;
5. elsőfedél bal 16001012 2 db/év;
6. zsanér szinterezett 20 db/év;
7. utastéri ablak fogantyú T5C5K 100 db/év;
8. fülke-ajtó ablak zár bal 2 db/év;
9. fülke-ajtó ablak zár jobb 2 db/év;
10. kettős billenőajtó Z.NR 10 db/év;
11. hordó profilú futósín 15 db/év.
A szerződéses keretösszeg - 20 %-kal változhat.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt szállítási határidő (munkanap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
2. rész: Combino típusú villamosok belső szerelvényeinek beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34210000
34300000
31214100
42512400
44163000
38635000
44512300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Combino típusú villamosok belső szerelvényeinek beszerzése; (adásvétel); tervezetten 2 292 db/36
hónap mennyiségben az alábbiak szerint:
1. argus gyorscsatlak. kocsiszekrényen Combi 10 db/év;
2. 3-állású kapcsolófej EAO704 093 018 10 db/év;
3. utastéri klíma befúvó motor 2 db/év;
4. utastéri klíma kondenzátor hűtő motor 2 db/év;
5. zsalumozgató motor 60 db/év;
6. hosszú kapaszkodó fém szorító bilinccsel 300 db/év;
7. rövid kapaszkodó fém szorító bilinccsel 300 db/év;
8. gázrugó a hajtókonténerhez 70 db/év;
9. ablaktörő kalapács 10 db/év.
A szerződéses keretösszeg - 20 %-kal változhat.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt szállítási határidő (munkanap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3. rész: ICS és KCSV7 villamosok kapaszkodói és egyéb belső karosszéria-elemei beszerzése
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34210000
34300000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.rész: ICS és KCSV7 villamosok kapaszkodói és egyéb belső karosszéria-elemei beszerzése, (adásvétel),
tervezetten 600 db/36 hónap mennyiségben az alábbiak szerint:
1. kapaszkodócső-tartó 10 db/év,
2. fogantyútalp rögzítő csavarokkal 20 db/év,
3. fogantyútalp rögzítő csavarokkal 20 db/év,
4. csuklópánt 50 db/év,
5. ferde kapaszkodócső jobb 50 db/év,
6. ferde kapaszkodócső bal 50 db/év.
A szerződéses keretösszeg - 20 %-kal változhat.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
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Minőségi kritérium - Név: Vállalt szállítási határidő (munkanap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
4.rész: Homokszóró beszerzése
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34210000
34300000
42957000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Homokszóró beszerzése (adásvétel); tervezetten 120 db /36 hónap mennyiségben az alábbiak szerint:
1. homokszóró baloldali hátsó rozsdamentes 10 db/év,
2. homokszóró baloldali első rozsdamentes 10 db/év,
3. homokszóró jobboldali hátsó rozsdamentes 10 db/év,
4. homokszóró jobboldali első rozsdamentes 10 db/év,
A szerződéses keretösszeg - 20 %-kal változhat.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt szállítási határidő (munkanap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg eléréséig.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

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

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem
vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak (figyelemmel a Kbt. 62. § (3)–(5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is).
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
— ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot a közbeszerzési
útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni,
— az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 4. § (1) szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát
(figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is),
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania,
— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok) nem lehet(nek) a
felhívás feladását megelőző dátummal kiállítottak.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
— az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak a
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő
– tekintetében végzi el abban az esetben, ha az értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe
véve valamely ajánlat érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként
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nem változna. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően 5 munkanapos határidő tűzésével ezen
ajánlattevő(ke)t hívja fel azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik
az előírt kizáró okok hatálya alá,
— a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az
ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá
(figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is),
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem
kell külön, részletesen feltüntetni, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének α pontját
kell csak kitöltenie, a további részeket nem,
— ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy
személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,
— közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
— az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak a
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében
végzi el, abban az esetben, ha az értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely
ajánlat érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem változna. Az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően 5 munkanapos határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja
fel a következő dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági
követelményeknek.
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az
előző három lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. A 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell
eljárni,
— a Kbt. 65. § (7) 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 vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,
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— a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző három lezárt
üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a(z):
1. rész esetén a 30 000 000 HUF-ot;
2. rész esetén az 15 000 000 HUF-ot;
3. rész esetén az 5 000 000 HUF-ot;
4. rész esetén a 10 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) szerint ESPD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen
feltüntetni,
— ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy
személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
— az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) alapján a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak a legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el,
abban az esetben, ha az értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely ajánlat
érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje egyébként nem változna.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: az ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb
szállításait a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (év, hónap, nap)
a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, a
szállítás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladását
megelőző 72 hónap során teljesített a(z):
1. rész esetén legalább – ÁFA nélkül – 5 500 000 HUF összértékű;
2. rész esetén legalább – ÁFA nélkül – 3 500 000 HUF összértékű;
3. rész esetén legalább – ÁFA nélkül – 1 000 000 HUF összértékű;
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4. rész esetén legalább – ÁFA nélkül – 2 000 000 HUF összértékű vasúti járművek karosszéria elemeinek és/
vagy berendezéseinek és/vagy részegységeinek szállítására vonatkozó referenciával.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít,
melynek mértékét a szerződéstervezet tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész tekintetében biztosított árukra minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia,
a közbeszerzési útmutatóban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a a jótállási időt bírálati szempontként
értékeli a közbeszerzési útmutatóban meghatározottak szerint.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 136. § (1) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti,
ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték kifizetésére a 2003. évi XCII. tv (Art.) 36/A. § irányadó.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

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.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/09/2016
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 28/09/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
BKV Zrt. Székháza; 1072 Budapest, Akácfa utca 15. B303/b szoba.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, illetőleg személyek.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

VI.3) További információk:
1.Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi honlapján (www.bkv.hu/beszerzes). A dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a
dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le
kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentumokat letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton
hozzáférhetővé tett dokumentumok átvételét az ajánlattevők által a közbeszerzési útmutató mellékletét képező
Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail
címre történő megküldése igazolja.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában (P1, M1) meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az
ajánlatevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltakra,
az ajánlatnak tartalmaznia kell a 66. § (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 66. § (5) bekezdésében
meghatározott felolvasólapot a 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal.
5. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni
a Közbeszerzési Útmutatóban meghatározottak szerint.
6. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00
és 14:00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303b. irodában. Az
ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen a IV.2.2) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az
ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben
beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére
megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését és (5) bekezdését alkalmazza a Közbeszerzési Útmutatóban
meghatározottak szerint.
8. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során valamennyi rész tekintetében
adható pontszám alsó és felső határa: 1–10.

www.bkv.hu/beszerzes
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Az 1. és 2. részszempont esetén az értékelés módszere: pontozás.
A 3. részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog
újabb hiánypótlást elrendelni.
10. Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei, Ptk. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint
értendő.
11. A hirdetményminta karakterkorlátaira figyelemmel az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket
a közbeszerzési útmutató tartalmazza.
12. A jelen hirdetményben megadott becsült értékek nem valódi becsült értékek, azt ajánlatkérő nem kívánja
megadni.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Gara Richárd (00041).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (2)–(7) bekezdése szerint.

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

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

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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