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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Vasúti járművekhez különböző típusú kontaktorok 
és alkatrészeik beszerzése  

(eljárás száma: BKV Zrt. T-344/16.) 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:  

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
Telefonszám: (+36-1) 461-65-78 
Faxszám:  (+36-1) 322-64-38 
E-mail cím:  kozbeszerzes@bkv.hu 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu  
A felhasználói oldal címe: (URL) www.bkv.hu/beszerzesek  
 

2. Ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége 

Ajánlatkérő jelen szolgáltatás lefolytatása során közszolgáltatóként jár el. 
Ajánlatkérő fő tevékenysége: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
szolgáltatások. 

 
3. A közbeszerzési eljárás fajtája 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 112. 
§ (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásával uniós értékhatár alatti közszolgáltatói 
szerződés megkötésére irányuló, a 307/2015. (X. 27) Korm. rendeletben szabályozott, 
nyílt közbeszerzési eljárást indít.  

 
4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak 

beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az 
ajánlatkérő jelen eljárást megindító felhívást megküldte.  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton 
hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/beszerzesek/t 344 2016).  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 113. § (2) bekezdés utolsó két mondatára. Azok a 
gazdasági szereplők, akiknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást érdeklődésük 
előzetes jelzése hiányában megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. Egyéb 
esetben közös ajánlat tehető. 

További információ a felhívás 1. pontjában meghatározott fax és e-mail elérhetőségeken 
szerezhető be. 
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5. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, nomenklatúra 

Vasúti járművekhez különböző típusú kontaktorok és alkatrészeik beszerzése az alábbi 
részekre történő ajánlattételi lehetőséggel: 

I. rész: ICS és KCSV7 típusú járművekhez kontaktor 
alkatrészek beszerzése             9500 db / 12 hónap 

II. rész: T5C5 típusú villamosokhoz kontaktorok  
   és alkatrészeik beszerzése                                                         2791 db / 12 hónap 

III. rész: TW6000 típusú villamosokhoz kontaktorok 
  és alkatrészeik beszerzése                        1245 db / 12 hónap 

IV. rész: Combino villamosokhoz relék, kontaktorok 
  és alkatrészeik beszerzése                        862 db /12 hónap 

V. rész: MFAV kontaktorok egyes  pótalkatrészeinek 
beszerzése              1030 db / 12 hónap 

A szerződéses keretösszeg a szerződés időtartama alatt minden rész tekintetében -20 %-
kal változhat. 

A részletezést a közbeszerzési dokumentumok részét képező II. kötet – közbeszerzési 
útmutató – 1/A melléklet ajánlati árak táblázata tartalmazza. 

 Nomenklatúra: 50.22.21.00-8 
 

6.   Részajánlat tételének biztosítására, opciókra vonatkozó információk, valamint annak 
meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot 

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megvizsgálta a részekre történő 
ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ennek eredményeként a részekre történő 
ajánlattétel lehetőségét az eljárásban biztosítja.  

Ajánlatkérő opcióra nem fogad el ajánlatot. 

Az Ajánlatkérő nem fogad el a Kbt. 61. § szerinti többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 
 

7. Az ajánlati kötöttség időtartama 

 Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

Az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint hosszabbítható meg. 
Az ajánlati kötöttségre egyebekben (ajánlattevő nyertessége esetén) a Kbt. 131. § (5) 
bekezdésében foglaltak is irányadók. 

 
8. Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információ 

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.  

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén 
kötbért érvényesít. 
Késedelmi kötbér mértéke: napi 0,5 %, de legfeljebb 15 %,  
Hibás teljesítési kötbér mértéke: napi 0,5 %, de legfeljebb 15 %,  
Meghiúsulási kötbér mértéke 15 % 
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Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a következőket: jótállás nem lehet kevesebb, 
mindegyik rész tekintetében, mint az alkatrész átvételétől számított 12 hónap.  

 A 12 hónapon felül vállalt jótállás értékelési részszempont. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 
9.    A szerződés meghatározása: 

Árubeszerzés - Adásvétel 

Vasúti járművekhez különböző típusú kontaktorok és alkatrészeik beszerzése szállítási 
keretszerződés keretében. 

A beszerzésre kerülő alkatrészek részletezését a közbeszerzési útmutató 1/A. számú 
melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza. A mellékletben szerepelő mennyiségek a 
korábbi üzemeletetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. 
tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott 
elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához 
kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati 
adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. 
A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.  

 
10.    A szerződés időtartama: 

A szerződés aláírásának napjával kezdődő 12 hónap időtartam. 
 

11. A teljesítés helye:  

Budapest (NUTS kódok: HU101; HU102) 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi telephelyei: 

BKV Zrt 150 raktár  Bp. XIV. Erzsébet Királyné ú. 8-10. 

BKV Zrt. 170  raktár  1045 Budapest, Pozsonyi út 1. 
BKV Zrt. 180  raktár  1146 Budapest. Thököly út 173. 
BKV Zrt. 190  raktár  1089 Budapest. Baross u.132. 
BKV Zrt. 200  raktár  1087 Budapest. Törökbecse u. 1. 
BKV Zrt. 230  raktár  1097 Budapest. Könyves Kálmán krt. 7. 
BKV Zrt. 260  raktár  1021 Budapest. Budakeszi út 9-11. 
BKV Zrt. 220  raktár  1091 Budapest. Üllői út 197-199. 
BKV Zrt. 390  raktár  1116 Budapest, Fehérvári út 247. 
BKV Zrt. 490  raktár  1115 Budapest, Bartók Béla út 137. 

Nyitvatartási idő: Hétfő-csütörtök 08.00-13.00 óra 
    Péntek 08.00-12.00 óra 
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12. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és 
(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a 
szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. rendelkezéseit mind a vállalkozó 
mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 

Az ajánlat, szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint (Ft) 

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 §. (1)-(2) bekezdései irányadók. 
 

13. Értékelési szempontok (Kbt. 76. §): 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelési szempont a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő szempontok a következők szerint: 

Minden rész tekintetében: 

 Bírálati szempont Súlyszám Értékelési módszer 

1. Ajánlati összár áfa nélkül (Ft/12 hónap) 90 fordított arányosítás 

2. Jótállási időtartama (hónap) 10 pontozás 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-10. 
A módszerek részletes ismertetése a II. kötet közbeszerzési útmutatóban történik. 

 
14. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor igazolni kell, hogy nem áll az alábbi kizáró 

okok hatálya alatt: 

 A kizáró okok felsorolása és rövid ismertetése: 

• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet 
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. 
§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 
62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is. 
 

• A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt 
az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 
aki vagy amely  
a) a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; 
b) részéről a Kbt. 62.§-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. 

 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

• Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. 
(X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett 
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ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolni. A nyilatkozatot a közbeszerzési útmutatóban szereplő 3. 
számú melléklet kitöltésével teljesíthető. 

• A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók 
és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdés szerinti kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az 
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

• Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 
ajánlatkérő a Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint köteles elfogadni, ha az 
ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében 
megkövetelt információkat.  Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

• Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. 

• A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. 

• Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt 
nyújt be. 

• Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.  

• A kizáró okok tekintetében ajánlattevők, alvállalkozók, valamint ajánlattevő által az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése 
nem lehet korábbi a jelen felhívás megküldésének napjánál. 

 
15. Az alkalmassági követelmények és igazolási módok: 

1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása: 
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 
az előző három lezárt üzleti évből legalább az egyik évben összesen, a teljes – 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a(z) 

1. rész esetén a 34 856 000 forintot; 
2. rész esetén a 19 705 000 forintot; 
3. rész esetén a 20 596 000 forintot; 
4. rész esetén a 13 451 200 forintot; 
5. rész esetén az  5 935 200 forintot. 
 
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), 
amennyiben lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után 
kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás 
megküldését megelőzően a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi 
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nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző működésének 
ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 
 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):  
• A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozat 

benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. A nyilatkozatot a közbeszerzési útmutatóban szereplő 3. számú melléklet 
kitöltésével kell teljesíteni. 

• 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 igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

• Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt 
nyújt be. 

 
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):   

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. 

Amennyiben az ajánlattevő lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell 
benyújtania. 
 

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajálattevők 
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. 
  
A Kbt. 65.§ (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhaszálja, a Ptk. 6:419 § foglalak szerint 
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kezesként felel az aAjánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
2. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények és igazolási módok: 

Alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása: 

M.1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 
rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 36 hónap során a szerződésnek és 
előírásoknak megfelelően teljesített, vasúti járművek (elektromos meghajtású) 
kontaktorok és alkatrészeinek szállítására vonatkozóan az 

1. rész esetén legalább - ÁFA nélkül – 22 000 000 forint összértékű; 
2. rész esetén legalább - ÁFA nélkül -  12 000 000 forint összértékű; 
3. rész esetén legalább - ÁFA nélkül – 13 000 000 forint összértékű 
4. rész esetén legalább - ÁFA nélkül –   8 000 000 forint összértékű 
5. rész esetén legalább -  ÁFA nélkül  –  3 000 000 forint összértékű referenciával. 

 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 

 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):  

• A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozat 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. A nyilatkozatot a közbeszerzési útmutatóban szereplő 3. sz. melléklet 
kitöltésével kell teljesíteni. 

• Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek 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 igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

• Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt 
nyújt be. 

 
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):  

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 

M.1: ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 36 hónap során végzett 
legjelentősebb teljesítéseit a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolva. A 
referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell 
tartalmaznia: a teljesítés ideje (év), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a 
referenciát igazoló személy neve, elérhetősége a szállítás tárgya (oly módon 
meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés 
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megállapítható legyen), az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított 
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e, a referenciát igazoló személy neve, 
elérhetősége. 

 
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajálattevők 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni 
az ajálnlatban 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. 
 
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalástát tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

 
16. Hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
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. 

 
17. Az ajánlattételi határidő: 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. december  14.   10:00  óra 
 

18. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, 
hétfőtől péntekig 08.00 és 14.00 óra között a következő címen.  

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály –Beszerzés Irányítási Osztály 
1072 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B303. iroda 

Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a 17. 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. 

19. Az ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. 
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20. Ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Felbontás helye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. III. emelet B303/B. iroda 
Felbontás ideje: 2016.  december 14.   10:00 óra 

 
21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján: 
az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a 
közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 
meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek. 
 

22. A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 
 

23.  Az eredményhirdetés időpontja: 

Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy 
eredménytelenségéről úgy tájékoztatja, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést 
egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő 
megküldésével tájékoztatja.  

 
24. Egyéb információk:  

1. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza. Az ajánlatkérő a bírálatot az 
ajánlatok értékelését követően, csak a legkedvezőbb és a sorrendben azt követő 
legkedvezőbb kettő ajánlattevő ajánlata 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 azon dokumentumok benyújtására, 
amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
 

2. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza, melyek alapján rögzíti, hogy csak a 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, 
a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár vagy 
költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti 
eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt 
érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe 
lép és a szükséges bírálati cselekményeket Ajánlatkérő ennek megfelelően végzi el. 

A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, ha ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata 
során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának 
valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti 
az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat. 
 

3. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot 
igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik 
tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy az ezen 
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tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre 
álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásnak mi az elektronikus elérhetősége. 
 

4. Ajánlattevőnek ajánlatában – a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével – cégszerűen aláírtan 
nyilatkoznia kell 

-  a vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több mint az 
I-IV. részek tekintetében: a megrendelés kézhezvételétől számított 30 
munkanap; 
V. rész esetében: a megrendelés kézhezvételétől számított 20 munkanap; 

- az általa vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb, mint minden 
rész tekintetében az alkatrész átvételétől számított 12 hónap; 

- hogy a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a 
meghibásodásból eredő károk megtérítését; 
 

- jótállás esetén a hibás alkatrész és az új alkatrész visszaszállítását biztosítja, 
amelyért külön díjazást nem számol fel; 
 

5. Ajánlatkérő a felhívás 15.1. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint 
a 15.2. pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és 
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
 

6. Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie  
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 
 
7. 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 ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. 
 

8. Az ajánlatnak eredeti, aláírt példányban tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint a felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
 

9. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint ajánlattevőnek az ajánlatában az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-, és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 

10. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében, ajánlatában, 
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, 
üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 
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nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő 
üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő 
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő 
által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. 
 

11. 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. Az idegen nyelven benyújtott 
iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és 
tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy felelős fordítást kell 
benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a 
fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás 
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a magyar 
nyelvre lefordított iratot vizsgálja. 
 

12. Az eljárásban elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 
 

13. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az 
eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel – ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely 
szerint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól 
(szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre 
nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne 
képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak 
lenne helye. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban meghatározottak 
fenn állását nem tudja bizonyítani, az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől történő 
visszalépést jogellenes károkozásnak tekinti és a Ptk.-ban meghatározottak szerint a 
nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő - a szerződés megkötésétől történő 
visszalépésből eredő - teljes kárát megtéríteni. 

14. Helyszíni konzultáció:  

 Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére helyszíni konzultációt biztosít: 

I. rész: ICS és KCSV7 típusú járművekhez kontaktor alkatrészek beszerzése  

III. rész: TW6000 típusú villamosokhoz kontaktorok és alkatrészeik beszerzése  

időpont:   2016. december 01.    11:00  óra 

  Találkozás helye:  1097 Budapest. Könyves Kálmán krt. 7. -  Czabalay László  - 
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II. rész: T5C5 típusú villamosokhoz kontaktorok   és alkatrészeik beszerzése 

időpont:   2016. december 01.    10:00  óra 

  Találkozás helye:  1089 Budapest. Baross u.132. -  Nagy István – 
 

IV. rész: Combino villamosokhoz relék, kontaktorok és alkatrészeik beszerzése 

időpont:   2016. december 01.    09:00  óra 

  Találkozás helye:  1087 Budapest. Törökbecse u. 1. -  Jánosi Gábor – 
 

V. rész: MFAV kontaktorok egyes  pótalkatrészeinek beszerzése 

időpont:   2016. november 29.    9:00  óra 
  Találkozás helye:  Budapest, XIV., Erzsébet királyné ú. 8-10.  -  Gregor József - 

Ajánlatkérő kéri, hogy a bejáráson történő részvételüket írásban jelezzék a bejárás 
napját megelőzően 2 munkanappal. jelzés hiányában a konzultáció nem kerül 
megtartásra. 
 
 

25. A felhívás megküldésének dátuma:  

 2016. november22. 


