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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

Budapesti sétajárat hajtás- és arculatkorszerűsítése: 
tervezés, kivitelezés, engedélyeztetés 

(eljárás száma: BKV Zrt. TB-252/15.) 
 
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 beszerzés lefolytatása során klasszikus ajánlatkérőként jár el. 
Ajánlatkérő tevékenysége: nem közszolgáltatói, autóbusz szolgáltatás. 

 
3. A közbeszerzési eljárás fajtája 

 
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 112. 
§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint uniós értékhatár alatti, a Kbt. 113. § 
(1) bekezdése alapján tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának jogcíme: jelen eljárásban a BKV klasszikus ajánlatkérőként a Kbt. 85. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján indíthatja, mivel a közbeszerzés tárgya tervezést tartalmaz. 

Ajánlatkérő ajánlattevőkkel egyenként kíván tárgyalni. 
 

4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, elektronikus 
elérhetőségének helye: 
 
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők nyújthatnak be részvételre 
jelentkezést és tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő jelen eljárást megindító 
felhívást megküldte. 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton 
hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/beszerzesek). 
 
Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – 
anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, egymással 
közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be 
részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást 
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megindító felhívást megküldte, jogosult közösen részvételi jelentkezést benyújtani és 
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldte meg a 
jelen eljárást megindító felhívást. 

 
További információ a felhívás 1. pontjában meghatározott fax és e-mail elérhetőségeken 
szerezhető be. 

 
5. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, nomenklatúra 

 
Budapesti sétajárat hajtás- és arculatkorszerűsítése: tervezés, kivitelezés, 
engedélyeztetés 
 
1 db sétajárat (a továbbiakban: járműszerelvény) korszerűsítése az alábbiak szerint: 

• terv készítése, 

• prototípus kivitelezése, 

• prototípus engedélyeztetése. 
 
A járműszerelvény jelenlegi jellemzői: 
Jármű típusa: EJISZ Egyedi 
1 gépes (két kerék-hajtású), és két pótkocsiból áll 
Gyártmány: Egyedi jármű KTSZ 
Gyártási év: 1989 
A motor hengerűrtartalma: 2445 cm³ 
Legnagyobb leadott teljesítmény: 52 kW 
Hajtóanyag: Benzin 
Sebességváltó fajta (kódszám): „0”: mechanikus 
Járműkategória: T2 (kerekes traktor, legnagyobb tervezési sebessége 40 km/h, 
menetkész terheletlen tömege min 600 kg, szabad magassága max. 600 mm) 
Saját tömeg: 5260 kg 
Együttes tömeg: 9050 kg 
Első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja: 1989.05.01.  
Ülőhelyek száma vezetővel: 48 fő 
Környezetvédelmi besorolása: „0” (fekete színű plakett, korszerűtlen, nem 
környezetbarát jármű) 

Opcionális mennyiségi eltérés: + további 2 db járműszerelvény kivitelezése és 
engedélyeztetése. 
 
CPV Nomenklatúra: 5117300-1 

 
6. Részajánlat tételének biztosítására, opciókra vonatkozó információk, valamint annak 

meghatározása, hogy a jelentkező 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 nem biztosítja. Ennek indoka, hogy a beszerzés tárgya egy 
prototípus járműszerelvény létrehozása tervezése, kivitelezése, engedélyeztetése (és 
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opcionálisan 2 további járműszerelvény), mely munkák nem választhatók szét, mivel a 
Műszaki leírásban szereplő feladatok elvégzése egy műszaki egységet alkot, így azok 
megbontása sem gazdasági, sem műszaki szempontból nem előnyös. 
 
Ajánlatkérő opcióra is kér ajánlatot. 
 
Az Ajánlatkérő nem fogad el a Kbt. 61. § szerinti többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 
 

7. 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 érvényesíthet, melynek mértékét a közbeszerzési dokumentáció részét képező 
főbb szerződéses feltételek tartalmazzák. 
 
Ajánlatkérő az eljárás tárgyalásos szakaszában kifejezetten tárgyalni kíván a szerződést 
biztosító mellékkötelezettségről. 
 
Nyertes ajánlattevő köteles a prototípus kivitelezésére az üzembe helyezéstől számított 
legalább 24 hónap jótállást vállalni. 
 
Ajánlatkérő teljesítési és jóteljesítési biztosítékot ír elő, melynek mértékéről tárgyalni 
kíván. A biztosítékok Ajánlatkérő által elfogadott módozatait a közbeszerzési útmutató 
tartalmazza. 
 
 

8. A szerződés tárgya, meghatározása: 
 
Szolgáltatás-megrendelés. 
 
Budapesti sétajárat hajtás- és arculatkorszerűsítése: tervezés, kivitelezés, 
engedélyeztetés. 
 

9. A teljesítés határideje és a szerződés időtartama: 
 
A teljesítési határidő a prototípus járműszerelvény vonatkozásában értékelési szempont. 
A prototípus járműszerelvényt nyertes ajánlattevőnek a forgalmi engedéllyel együtt, a 
megrendelés kiállításától/szerződés aláírásától számított legfeljebb 12 hónapon belül kell 
leszállítania. 
 
Az opciós járműszerelvény(ek) vonatkozásában a kivitelezés teljesítési határideje a 
megrendelés kiállításától számított 6 hónap. 

A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél aláírásának napjával kezdődő 48 hónap. 
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10. A teljesítés helye:  

 
Budapest (NUTS kód: HU101) 
A járműszerelvény minőségi átadás-átvételi helye a Vállalkozó telephelye, a kiszállítás és 
átvétel teljesítési helye pedig Megrendelő budapesti telephelye. 
 

11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a 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. 
 
Az ajánlat, szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 
 
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 §. (1)-(2) bekezdései irányadók. 
 

12. Értékelési szempontok (Kbt. 76. §): 
 
Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb 
ár-érték arány bírálati szempontja alapján értékeli. 
 
 

Értékelési szempont Súlyszám Értékelés módszere 

1. Ajánlati ár összesen (Ft, ÁFA nélkül) 70 fordított arányosítás 

2. Fajlagos energiafelhasználás (kWh/km) 

20 
értékarányosítás  

(relatív fordított arányosítás) 

3. Vállalt teljesítési határidő a prototípus 

járműszerelvényre (nap) 10 

fordított arányosítás 

meghatározott szélső értékek mellett 

(minimum 270 nap maximum 365 nap) 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. 
 
A kiszámított pontszámok bírálati részszempontonként a súlyszámmal megszorzásra, 
majd összeadásra kerülnek. A legjobb ár-értékarányra figyelemmel az az Ajánlattevő 
kapja a legtöbb pontot, amely Ajánlattevő az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb 
ajánlatot tette. Az Ajánlatkérő a számítás során harmadik tizedes-jegyig kerekít a 
matematikai kerekítés szabályai szerint. Amennyiben több ajánlattevő ugyanazon 
pontszámot kapja, a sorrendet közöttük az ajánlati ár alapján állapítja meg Ajánlatkérő. A 
módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési útmutatóban történik. 

  



  Eljárást megindító felhívás 
  BKV Zrt. TB-252/15. 

 6 

 
13. Kizáró okok: 

 
13.1. A kizáró okok felsorolása: 
 

• Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), 
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 
aki 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 ajánlatkérőnek ki kell zárnia az 
eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), 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. 

 
13.2. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 

Igazolási mód a részvételi jelentkezések benyújtásakor:  
 

• Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) 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) 
bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) pontját Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30) 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett részvételre 
jelentkezőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolni. A nyilatkozat a közbeszerzési útmutatóban szereplő 4. és 5. számú 
melléklet minta felhasználásával teljesíthető. 

• A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók 
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre 
jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott 
kizáró okok. A nyilatkozat a közbeszerzési útmutatóban szereplő 6. számú melléklet 
minta kitöltésével lehet teljesíteni. 

• 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 részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön 
formanyomtatványt nyújt be. 
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• A kizáró okok tekintetében részvételre jelentkezők, alvállalkozók, valamint részvételre 
jelentkező által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett 
nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen részvételi felhívás megküldésének 
napjánál. 

 
Igazolási mód az ajánlat elbírálásakor: 
 

• Az ajánlatkérő a 89.§ alapján a bírálatot több szakaszban végzi el. 
 

• Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. 
rendelet 17. §-ában meghatározottak szerint nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy 
nem tartozik a Kbt. 62.§-ában előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolni. 

• Ajánlatkérő a tárgyalások befejezését követően a Kbt. 89. § b) pontja szerint 
megvizsgálja a végleges ajánlatokat, és 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. 

• 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. 

 
14. Az alkalmassági követelmények és igazolási módok: 

 
14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények 

 
14.1.1.  
 
P.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkező), ha az előző három lezárt üzleti évből legalább az egyik évben a teljes 
– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 15 millió forintot. 
 
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre 
jelentkező), 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 nyilatkozatát az eljárást 
megindító felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell 
benyújtania. 
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők 
együttesen is megfelelhetnek. 
 
14.1.2.  Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 
Előzetes igazolási mód (a jelentkezésben):  

 

• A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az részvételre jelentkezőnek nyilatkozat 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkező csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
nem köteles megadni. A nyilatkozat a közbeszerzési útmutatóban szereplő 7. számú 
melléklet minta felhasználásával teljesíthető. 

• Ha a részvételre jelentkező 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 be kell 
nyújtania. 
Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az 
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a 
részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

• Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyikének külön 
formanyomtatványt kell benyújtania. 

 
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az eljárás ajánlattételi szakaszában, Ajánlatkérő 
külön felhívására): 
 

• Az ajánlatkérő a Kbt. 89. § alapján a bírálatot több szakaszban végzi el. 

• Ajánlatkérő a tárgyalások befejezését követően a Kbt. 89. § b) pontja szerint 
megvizsgálja a végleges ajánlatokat. 

• Az ajánlatkérő a bírálatot a Kbt. 89. § c) pont alapján és a 69. § (4)-(6) bekezdései szerint 
eljárva az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevőt 
hívja fel 5 munkanapos határidő tűzésével az igazolások benyújtására. 

 
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. 
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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 kezesként 
felel az Ajánlatkérőt, az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 
14.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények 

 
14.2.1. 
 
M.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkező), ha rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 72 
hónap során teljesített legalább 1 db, villamos hajtású, zéró károsanyag kibocsátású 
üzzemmódban is működni képes járműszerelvény tervezésére vonatkozó referenciával. 
Ajánlatkérő azt a tervezést tekinti teljesítésnek, mely sikeres átadás-átvétellel zárult. 
 
M.2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös 
részvételre jelentkező), ha rendelkezik legalább 1 fő villamos hajtású járművek tervezésében 
jártas szakemberrel. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös részvételre jelentkezők 
együttesen is megfelelhetnek. 
 
14.2.2. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 
Előzetes igazolási mód (a jelentkezésben):  

 

• A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az részvételre jelentkezőnek nyilatkozat 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkező csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
nem köteles megadni. A nyilatkozat a közbeszerzési útmutatóban szereplő 7. számú 
melléklet minta felhasználásával teljesíthető. 

• Ha a részvételre jelentkező 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 be kell 
nyújtania. 

• Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az 
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az 
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ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának 
igazolásához. 

• Közös részvételre jelentkezés esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön 
formanyomtatványt kell benyújtania. 

 
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, Ajánlatkérő külön 
felhívására):  
 

• Az ajánlatkérő a Kbt. 89. § alapján a bírálatot több szakaszban végzi el. 

• Ajánlatkérő a tárgyalások befejezését követően a Kbt. 89. § b) pontja szerint 
megvizsgálja a végleges ajánlatokat. 

• Az ajánlatkérő a bírálatot a Kbt. 89. § c) pont alapján és a 69. § (4)-(6) bekezdései szerint 
eljárva az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevőt 
hívja fel 5 munkanapos határidő tűzésével az igazolások benyújtására. 

 
M1. Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) ismertetnie kell a felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 72 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015 
(X.30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltaknak megfelelően igazolva. A referencia 
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés 
ideje (év, hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya (oly 
módon meghatározva, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelés megállapítható legyen), az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül 
számított összege, a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége, továbbá nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 
M.2. Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) ismertetnie kell a 321/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert, és 
annak végzettségét és vagy képzettségét. Az igazolás során szükséges benyújtani a 
szakember megnevezését tartalmazó dokumentumot, a szakember végzettségét és vagy 
képzettségét igazoló dokumentum másolatát, és olyan, a szakember által aláírt szakmai 
önéletrajzot, melyből a szakmai tapasztalat megállapítható. 

 
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 
Kapacitás szervezet bevonása esetén 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. 

 
15. Hiánypótlás lehetősége: 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
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Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a 
hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben 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. 

 
16. A részvételi határidő: 

 
A részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. január 11. napja 11 óra 00 perc 

 
 

17. A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: 
 
A részvételi jelentkezések benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen 
munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 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. szoba 
 
A részvételi jelentkezés napján, ugyanezen a helyszínen a 17. pontban megjelölt időpontig 
van lehetőség a jelentkezések személyes benyújtására. A postán benyújtott részvételi 
jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok 
legkésőbb a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a jelentkezés átvételére megjelölt 
helyen átvételre kerülnek. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a részvételre jelentkező viseli. 
 

18. A részvételre jelentkezés nyelve: 
 

A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani. 
 

19. A részvételi jelentkezés felbontásának helye, ideje: 
 

Felbontás helye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. III. emelet B303/b szoba 
Felbontás ideje: 2016. január 11. napja 11 óra 00 perc 
 

20. A részvételi jelentkezés felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 

A részvételi jelentkezés felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdése 
alapján: az ajánlatkérő, a részvételi jelentkező, valamint az általuk meghívott személyek. 

 
21. A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 

 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 
Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást.  
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A közös részvételre jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért 
egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban ki 
jogosult közülük teljes jogkörrel írásban és szóban nyilatkozni, a részvételre jelentkező 
számára megküldendő iratokat közülük melyiküknek és milyen címre kell küldeni, a 
szerződést a nevükben ki jogosult megkötni, a kapcsolatot az ajánlatkérőként szerződő féllel 
ki fogja tartani. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint a nyilatkozatot a közös 
részvételre jelentkezők cégszerű aláírásával ellátva kell csatolni. 

 
 

22. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről: 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján a részvételre jelentkezőket a részvételi szakasz 
eredményéről vagy eredménytelenségéről a jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés 
egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére faxon vagy elektronikus úton megküldi.  

 
23. Egyéb információk:  

 
1. Ajánlatkérő a felhívás 14.1. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint 

a felhívás 14.2. pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg. 
 

2. Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján jelentkezésében meg kell 
jelölnie 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a jelentkező 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a jelentkezés benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat 
 

3. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési 
eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a részvételre jelentkezőnek a 
jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat 
is csatolandó. 
 

4. Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint a részvételi 
jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-, és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 

5. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében, részvételi 
jelentkezésében, ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. 
§] tartalmazó iratok 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 
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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. 
 

6. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely a részvételi 
jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező 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 részvételre jelentkezőnek 
kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az 
idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért a jelentkező felelős. 
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
 

7. 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. 
 

8. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 2016. február 2. 
 

24. A felhívás megküldésének dátuma:  
 

2016. december 7. 


