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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

Ikarus 280 és 435 típusú csuklós autóbuszok szükség szerinti vázjavítása, hatósági 
vizsgafelkészítése és vizsgáztatása 
(eljárás száma: BKV Zrt. T-463/16.) 

 
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 beszerzés 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, 
keretmegállapodás megkötésére irányuló 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. Bármely gazdasági szereplő, 
amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen 
ajánlatot benyújtani olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött 
eljárást megindító felhívást. 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton 
hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/beszerzesek) 
 
További információ a felhívás 1. pontjában meghatározott fax és e-mail elérhetőségeken 
szerezhető be. 

 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.bkv.hu/
http://www.bkv.hu/beszerzesek
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5. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, nomenklatúra 
 
Szolgáltatás megrendelés 
 
Ikarus 280 és 435 típusú csuklós autóbuszok szükség szerinti vázjavítása, hatósági 
vizsgafelkészítése és vizsgáztatása 
 
Teljes mennyiség: 16 db / 24 hónap (-37,5%) 
 
A műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza. 

 
Amennyiben a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem éri el a 
keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget, a keretmegállapodás nem 
maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés a keretmegállapodásban részes felek 
kockázatát képezi. 

 
Nomenklatúra: 50113100-1 
 

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 nem biztosítja.  
  
Ajánlatkérő opcióra nem fogad el ajánlatot. 
 
Az Ajánlatkérő nem fogad el a Kbt. 61. § szerint többváltozatú (alternatív) ajánlatot.  

 
7. Keretmegállapodás megkötésével és azt követően a konkrét igény felmerülése esetén 

lefolytatandó beszerzéssel kapcsolatos információk 
 
7.1. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás 
 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Kbt. 104. § (5) bekezdés 
alapján az eljárást megindító felhívás 14. pontjában meghatározott értékelési szempont 
alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtó legfeljebb öt ajánlattevővel keretmegállapodást 
köt. Amennyiben az eljárásban a meghatározott keretszámnál kevesebb ajánlatot 
nyújtanak be az eljárás során, ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel megköti a keretmegállapodást. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők 
keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdés 
alkalmazása helyett az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást köt. 
 
A jelen, keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az ajánlattevőknek az 
autóbuszok vázjavítása, vizsgafelkészítése, valamint vizsgáztatása kapcsán esetlegesen 
felmerülő tipizált feladatok elvégzésére kell megadniuk az ajánlati egységárakat, valamint 
a vállalt teljesítési határidőt. Az egységárak a keretmegállapodás mellékletében 
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rögzítésre kerülnek. Az ajánlattevőknek annak figyelembevételével kell megadniuk az 
értékelés alá eső ajánlati elemeket, hogy az eljárás második szakaszában, a konkrét 
autóbuszok vázjavítására, vizsgafelkészítésére valamint vizsgáztatására vonatkozó igény 
felmerülése esetén a keretmegállapodásban szereplő ajánlati egységárnál és vállalási 
határidőnél csak kedvezőbb megajánlást tehetnek.  
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt megelőzően járműtípusonként 5-5 darab jármű 
helyszíni megtekintését biztosítja. Ajánlattevőnek az 5 db jármű tényleges műszaki 
állapotát, az elvárt munkafolyamatokat, a Műszaki leírásban és függelékeiben 
meghatározottak figyelembevételével kell a vázjavítási, vizsgafelkészítési és vizsgáztatási 
feladatokra az egységárakat megajánlani. Az egységárak járműtípusonként összeadásra 
kerülnek (tipizált járműjavítási átalánydíj). Értékelésre a jármű típusonként megadott 
tipizált járműjavítási átalánydíjak összege kerül (ajánlati összár tipizált feladatokra). 
 
7.2. A keretmegállapodás alapján konkrét igény felmerülése esetén lefolytatandó 

beszerzési eljárás 
 
A keretmegállapodásban részes ajánlattevőket a konkrét igény felmerülése esetén 
lefolytatandó beszerzési eljárásban ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség 
terheli. 
 
Az eljárás második szakaszában, a keretmegállapodás hatálya alatt az egyes, konkrétan 
meghatározott autóbuszok vázjavításának, vizsgafelkészítésének, valamint 
vizsgáztatásának megrendelésére – a 307/2015. Korm rendelet 18. § (3) bekezdésében 
foglaltak alkalmazásával – a következők szerint kerül sor. 
- Tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás az adott közbeszerzés megvalósítására 

irányuló szerződések minden feltételét tartalmazza, az eljárás második szakaszában 
nem kíván külön vállalkozási szerződéseket kötni. 

- Az adott jármű vázjavítására, vizsgafelkészítésére valamint vizsgáztatására 
vonatkozó igény felmerülése esetén Ajánlatkérő a keretmegállapodásban részes 
ajánlattevőket közvetlenül kéri fel ajánlattételre.  

- Az ajánlattevőknek az autóbusz helyszíni megtekintését követően kell a jármű 
vázjavítására, vizsgafelkészítésére valamint vizsgáztatására vonatkozó konkrét 
ajánlatukat megtenniük. A konkrét ajánlat a keretmegállapodásban rögzített 
maximált javítási átalánydíjat, valamint vállalási határidőt nem haladhatja meg. 

- Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a jelen, keretmegállapodás megkötésére 
irányuló eljárásban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli. 

- Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt benyújtó ajánlattevőtől rendeli meg a 
teljesítést. A keretmegállapodásban nem rögzített feltételek (teljesítési hely, 
teljesítési határidő, stb.) az Ajánlatkérő által kiadott beszerzési megrendelésben 
kerül meghatározásra, ez tekintendő a konkrét igény felmerülése esetén 
lefolytatandó beszerzési eljárásban – a keretmegállapodással együtt értelmezve – az 
egyedi szerződésnek. 
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8. 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. 
 

9. 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, melynek mértékét a szerződéstervezet tartalmazza.   
 
Nyertes ajánlattevőnek a javítási feladatokért a jármű jegyzőkönyvezett átvételétől 
számított legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalni kilométer korlátozás nélkül, 
valamint a javított autóbusz (adott esetben részegység) esetleges meghibásodására 
visszavezethető károkat megtéríteni. 
A nyertes ajánlattevő köteles a nem megfelelő alkatrészek beépítésére visszavezethető 
egyéb károsodott egységek esetleges meghibásodásából eredő károkat megtéríteni. 
 

10. A szerződés meghatározása: 
 
Keretmegállapodás  
Ikarus 280 és 435 típusú csuklós autóbuszok szükség szerinti vázjavítása, hatósági 
vizsgafelkészítése és vizsgáztatása 
 

11. A keretmegállapodás időtartama: 
 
A keretmegállapodás aláírásának napjával kezdődő 24 hónap időtartam. 
 

12. A teljesítés helye:  
 
BKV Zrt. Cinkota Divízió 1165 Bp. Bökényföldi út 122. 
BKV Zrt. Dél-Pesti Divízió 1194 Budapest, XIX. kerület, Méta u. 39. 
Nyitvatartási idő: Hétfő - Csütörtök: 7.00 – 14.00, Péntek: 7.00 -12.00 
 

13. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) 6:130 § (1) bekezdése 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 (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a 
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 
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Az ajánlat, szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint (Ft) 
 
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 §. (1)-(2) bekezdései irányadók. 

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

 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő következő 
szempontok szerint. 
 

 Értékelési szempont Súlyszám Értékelési módszer 

1. 
Vállalási határidő 1 db járműre 
(minimum 20 nap, maximum 40 
naptári nap) 

20 pontozás 

2. 
Ajánlati összár tipizált feladatokra 
áfa nélkül (Ft)  

80 fordított arányosítás 

 
 

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

15. Kizáró okok: 
 

A kizáró okok felsorolása: 

 Az eljárásban nem lehet 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 ki 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: 
 
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):  

 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 
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. 
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 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. 

 
16. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények és igazolási módok: 

 
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 
P1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 

az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte az 50 millió forintot. 
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, amennyiben lezárt 
üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, de működésének ideje alatt a teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. 
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:  
• 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 
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megadni. A nyilatkozat a közbeszerzési útmutatóban szereplő formanyomtatvány 
kitöltésével is teljesíthető. 

• 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 nyilatkozatot 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, mérlegfordulónappal 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 
kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 

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

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 
M1:  A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), 

ha rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 72 hónap során 
teljesített, összesen legalább 30 millió forint értékű N2, N3 vagy M3 kategóriájú 
haszongépjárművek vázjavítására és/vagy vizsgafelkészítésére vonatkozó 
referenciával. A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni. 

 
M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), 

ha a vázjavítást és vizsgafelkészítést végző szervezet rendelkezik a jármű 
gyártására vagy jármű felújítására vagy jármű vázjavításra vonatkozó ISO 9001 
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vagy azzal egyenértékűminőségbiztosítási rendszerrel vagy rendelkezik bármely 
nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes 
tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált 
tanúsítvánnyal.  

 
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 nyilatkozat a közbeszerzési útmutatóban szereplő formanyomtatvány 
kitöltésével is teljesíthető. 

• 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 nyilatkozatot nyújt 
be. 

 
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:  
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 
M1: ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során végzett 

legjelentősebb szolgáltatásait 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, a szerződést kötő másik fél, a 
szolgáltatás tárgya és darabszáma, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 
M2: csatolnia kell a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pont alapján a 

járművek vázjavítását és vizsgafelkészítést végző szervezetnél működő jármű 
gyártására vagy jármű felújítására vagy jármű vázjavításra vonatkozó ISO 9001 
minőségbiztosítási rendszerének vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti 
rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvány egyszerű másolati 
példányát, vagy a minőségirányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek 
igazolását. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie, 
valamint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén, amennyiben 
bármely dokumentum a szerződés teljesítése során érvényét veszíti, gondoskodik 
annak megújításáról, érvényben tartásáról. 
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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 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.  
 
Kapacitás szervezet bevonása esetén az ajánlatban csatolni kell 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. 

 
18. Hiánypótlás lehetősége: 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint 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. 

 
19. Az ajánlattételi határidő: 

 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. március 9. 11:00 óra 
 

20. Az ajánlat benyújtásának címe: 
 
Az ajánlatok 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 

 
Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a 18. 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. 
 
 

21. Az ajánlattétel nyelve: 
 
Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. 
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22. Ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

 
Felbontás helye: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. III. emelet B303/B. szoba 
Felbontás ideje: 2017. március 9. 11:00 óra 
 

23. 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, illetve a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek. 
 

24. Helyszíni megtekintés és konzultáció helye és időpontja: 
 
Ajánlatkérő a tipizált ajánlati ár benyújtásának meghatározására az alábbi helyen és 
időpont(ok)ban biztosítja az árajánlatképzés alapját képező 5 db IK 280 és 5 db  IK 435 
típusú autóbuszok megtekintését és konzultációt.  

IK280 típusú csuklós autóbuszok megtekintésének lehetősége: 
            Helyszín: BKV Zrt. ATÜI Dél-pesti Divízió, 1194 Bp. Méta utca 39. 
            Időpont: 2017.02.28. kedd, 10:00 óra 

IK435 típusú csuklós autóbuszok megtekintésének lehetősége: 
            Helyszín: BKV Zrt. ATÜI Cinkota Divízió, 1165 Bp. Bökényföldi út 122. 
            Időpont: 2017.03.01. szerda, 10:00 óra 
 

Konzultáció Helyszín: BKV Zrt. Székház B303b tárgyaló, 1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa 
u. 15. 
Időpont: 2017. március 01. 13:30 óra 
 
Ajánlattevőnek a helyszíni megtekintésen és konzultáción való részvételét legkésőbb a 
megtekintés időpontját megelőző munkanap 14 óráig az eljárás tárgyának és azonosító 
számának megjelölésével, Ajánlattevő megnevezésével, telefonszámának és e-mail 
címének feltüntetésével a közbeszerzes@bkv.hu e-mail címen írásban kell jeleznie. 
A konzultáció helyének és/vagy időpontjának esetleges változásáról Ajánlatkérő 
megfelelő időben, írásban értesíti a gazdasági szereplőket. 

 
25. A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 

 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 

 
26. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről: 

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

 
27. Egyéb információk:  

  

mailto:közbeszerzes@bkv.hu
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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 négy ajánlattevő ajánlata tekintetében végzi el. 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. 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 
tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre 
álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásnak mi az elektronikus elérhetősége. 
 

4. Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan kell nyilatkoznia, hogy 

 a javításhoz a járművek elszállítását, valamint a javítást követően Ajánlatkérő 
telephelyére történő visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem 
számol fel; 

 az esetleges elfogadott jótállásos meghibásodásából eredő következménykárokat 
az ajánlatkérő részére megtéríti; 

 rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog az autóbuszok 
vázjavításához szükséges valamennyi műszaki, technikai berendezéssel; 

 rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog olyan javítási utasítással 
technológiával, amely alapján a vázjavítás szakszerűen elvégezhető; 

 rendelkezik vagy nyertessége esetén rendelkezni fog olyan mértékű technikai 
műszaki kapacitással, amely alapján egyidejűleg legalább 2 db csuklós jármű 
fogadását, javítását és vizsgafelkészítését tudja biztosítani; 

 Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket 
kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében: 
- ajánlattevőnek nyertessége esetén biztosítania kell, hogy a megrendeléseket 

egyetlen e-mail címen fogadja 
- ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatkérő az elektronikus 

levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással a megrendelés 
megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a 
megrendelés kézbesítettnek tekintendő 

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő 
formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető. 

 
5. Ajánlatkérő a felhívás 15. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint a 

16. pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és 
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
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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. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdéseiben foglaltakról. 
 

9. 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 az ajánlattevő által 
készített vagy készíttetett 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 fordítást vizsgálja. 
 

10. Az eljárásban elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 
 

3. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárásban benyújtott 5 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó, 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 keretmegállapodást. 
 
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 keretmegállapodás megkötésétől történő 
visszalépést jogellenes károkozásnak tekinti és a Ptk.-ban meghatározottak szerint a 
nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő - a keretmegállapodás megkötésétől 
történő visszalépésből eredő - teljes kárát megtéríteni. 
 

28. A felhívás megküldésének dátuma: 2017. február 24. 
 


