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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278927-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai
2016/S 154-278927

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: Schifner Marianna
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

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
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:
Szállítási keretszerződés MAN trolibusz futómű alkatrészeinek beszerzésére.
Hivatkozási szám: T-58/16

II.1.2) Fő CPV-kód
34324000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.bkv.hu
http://www.bkv.hu
http://www.bkv.hu/beszerzesek
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MAN trolibusz futómű alkatrészeinek beszerzése szállítási keretszerződés keretében, 1 012 db/24 hónap
tervezett mennyiségben.

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

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34324000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
BKV Zrt. Trolibusz Divízió T100 raktár, 1101 Bp., X. Pongrácz utca 6. (Áruátvétel helye: 1101 Bp., X. Zách u. 8.).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MAN trolibusz futómű alkatrészeinek beszerzése szállítási keretszerződés keretében, 1 012 db/24 hónap
tervezett mennyiségben.
Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján a szerződéses keretösszeg a szerződés hatálya alatt - 30 %-kal
változhat. A részletezés műszaki- szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a fenti, Közbeszerzési Dokumentumokban részletezett tételeken felül kérheti egyéb, a jelen
keretszerződés – felhívás és dokumentáció szerinti – tárgykörébe tartozó tételek szállítását minta, illetve
rajz alapján. Ezen tételek a keretszerződés módosítása nélkül a Felek külön megállapodása alapján
megrendelhetők.
A beszerzés adásvételre irányul.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gyári/ első beszállítói termékek aránya (100 % OE = 47 db). / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70

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: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A keretszerződés időbeli hatálya a felek közös megegyezésével meghosszabbítható a szerződésben rögzített
keretösszeg eléréséig.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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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
Ajánlatok értékelése során adható pontszám: 1–10.
A „Gyári/első beszállítói termékek aránya (100 % OE = 47 db)” részszempont: pontkiosztás.
A „Nettó ajánlati ár az első 12 hónapra (HUF)” részszempont: fordított arányosítás.
A II.1.5) és II.2.6) pontban feltüntetett érték technikai okok miatt került feltüntetésre, csak azért, hogy a
hirdetmény a TED felé továbbításra kerülhessen.

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:
A kizáró okok felsorolása:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok
bármelyike fennáll (figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bek.-re és a Kbt. 63. § (3) bek.-re is),
— a Kbt. 74. § (1) bek. megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:
a) a Kbt. szerint és 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:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
— ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Kr. 1. § (1) bek. értelmében az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.
hatálya alá,
— az ajánlattevő vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.
(X.30.) Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát
(figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bek.-re is.),
— a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (2) bek. értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania,
— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania,
— a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok fenn
nem állásának tekintetében.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
— az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak
a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második
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 nem változna. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően



HL/S S154
11/08/2016
278927-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4 / 10

11/08/2016 S154
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4 / 10

5 munkanapos határidővel 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.) Kr. 8. §-a és 10.§-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek
ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-nek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015.
(X.30.) Kr. 14. és 16. §-aira is.),
— a 321/2015. (X.30.) Kr. 12. § alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra
– bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a
321/2015. (X.30.) Kr. 8–11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett,
— ajánlatkérő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban
meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával,
— a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok, igazolások keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.

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.) Kr. 1. § (1) bek. értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő
a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, tehát
ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az ESPD-ben, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek,
azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további
részeket nem,
— ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet/személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek/
személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,
— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
— az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. szerint a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak a legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második 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 nem változna. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően 5 munkanapos határidővel ezen
ajánlattevő(ke)t hívja fel az alábbi dokumentumok benyújtására.
P1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia
kell a felhívás feladásától visszafelé számított előző három lezárt üzleti év teljes – ÁFA nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bek.-ben
foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.
— a Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
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függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek)nek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,
— a Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,
— ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek., a 140. § (9) bek. valamint 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (7)
bek.-ben foglaltakra,
— az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Kr. IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV.
Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte,
— a 321/2015. (X.30.) Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmas az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
előző három lezárt üzleti évből legalább az egyik évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele elérte a 9 000 000 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:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az ESPD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő
a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, tehát
ajánlattevőnek az ESPD IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem,
— ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet/személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek/
személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő
igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,
— a Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely(ek)nek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben az ajánlattevőnek csatolnia
kell az ajánlatban 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 mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. szerint a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak a legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második 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
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egyébként nem változna. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően 5 munkanapos határidővel ezen
ajánlattevő(ke)t hívja fel az alábbi dokumentumok benyújtására.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72
hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) és (2) bek. szerint igazolva. A
referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a teljesítés ideje (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— a szállítás tárgya (oly módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés megállapítható legyen),
— az – ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatás összege (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette,
az ellenszolgáltatás megadása során kizárólag a saját részesedését kell feltüntetni),
— a szállítás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetősége (telefonszám, vagy e-mail cím),
továbbá
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
M2: ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. c) pontja szerint ajánlattevőnél működő ISO
9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működő minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító
érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától
visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés
másolati példányának benyújtását is. A csatolt dokumentumokból azok érv. idejének is ki kell derülnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik
legalább 1 db, a felhívás feladását megelőző 72 hónap során teljesített N2 vagy N3 vagy M3 kategóriájú
haszongépjárművek futómű alkatrészeinek szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, legalább – áfa
nélkül számított – 5 500 000 HUF összértékű referenciával.
M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ISO 9001
vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz, vagy rendelkezik ezzel
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal vagy a
minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti M1.) és M2.) pontban előírt követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel
meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján – az ott előírtak betartásával – az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11), a 67. § (3) és a 140. § (9) bekezdésére is.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1) pontban ismertetett feltételek alapján.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt
nap után a késedelmesen teljesített Megrendelésre vetített nettó Vételár 2 %-a, de maximum 30 %-a.
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Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak a
kijavítás megtörténtéig terjedő időtartam végéig számított napi 2 %-a, de legfeljebb 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a meghiúsulással érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 30 %-a.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a beszállított termékekre vonatkozóan az átvételtől számított legalább 12 hónap
teljes körű jótállást köteles vállalni kilométer korlátozás nélkül, valamint a termék esetleges meghibásodásából
eredő következménykárokat Ajánlatkérő részére megtéríteni a Közbeszerzési Dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek
szerint, a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti.
Nyertes Ajánlattevő megrendelésen belüli részteljesítésenként 1 db szabályszerűen kiállított számla
kibocsátására jogosult a keretszerződés szerint teljesített szállítás alapján.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1)–(2) bekezdései irányadóak.
A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírt feltételek teljesítése.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé a nyertes
ajánlattevők, ill. nyertes közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

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: 20/09/2016
Helyi idő: 10:00
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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
Dátum: 20/09/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
BKV Zrt. 1980 Budapest, Akácfa utca 15. III. emelet B 303/b szoba.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az
általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek
lehetnek jelen. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. §-ában szereplő rendelkezések az irányadóak.

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 az eljárás közbeszerzési dokumentumait korlátlanul, térítésmentesen, teljes terjedelmében
elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/beszerzesek). A dokumentumok letöltése
az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. Annak átvételét az ajánlattevő vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozó által a közbeszerzés útmutató részét képező „Visszaigazoló adatlap” hiánytalanul
kitöltött változatának a jelen felhívás I.1) pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldésével kell
igazolni haladéktalanul.
2. Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie, a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a
kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos
oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, zárt csomagolásban
1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani a felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton,
az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevő köteles az egész ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező, nem szerkeszthető 1 db elektronikus másolati példányban (pl. PDF formátumban) is benyújtani
CD/DVD lemezen, a Word, ill. Excel állományokat szerkeszthető formában is. Eltérés esetén a papíralapú
példány az irányadó.
3. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00
és 14:00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1980 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303. irodában. Az
ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen a IV.2.2.) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az
ajánlatok személyes benyújtására.
4. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok:
— a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat eredeti példányban,
— a Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozat,

http://www.bkv.hu/beszerzesek
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— a Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),
— a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),
— a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal,
— a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,
— az egységes európai közbeszerzési dokumentum,
— adott esetben közös ajánlattevők Kbt. 35. § szerinti megállapodása,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozat,
— aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ szerinti aláírás-minta, ill. a letelepedés helye szerinti
jogrendszer szerint ezekkel egyenértékű dokumentumok,
— ajánlati egységárak táblázata,
— szakmai ajánlat a műszaki követelményeknek megfelelően összeállítva (részletek a közbeszerzési
útmutatóban).
5. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését és (5) bekezdését alkalmazza.
6. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
7. A TED karakterkorlátozása miatt a közbeszerzési útmutató az eljárással kapcsolatban további előírásokat
tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
8. A részajánlattétel nem biztosított a szállítás egységére, az egymással összefüggő alkatrészekre tekintettel. A
beszerzés tárgya egy konkrét trolibusz típus főegysége alkatrészeinek beszerzése.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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