
7. melléklet a 43/2016. (XII. 30.) MvM rendelethez 

„19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez” módosítása 

 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Akácfa utca 15. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1072 Ország: HU 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:e-mail: kozbeszerzes@bkv.hu, fax: +36 1 322-64-38 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  

 

  árú beszerzés 

X Szolgáltatás megrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: 

Schörling felépítményű, közúti és vasúti közlekedésre egyaránt alkalmas zavarelhárító 
gépjárművek teljes körű karbantartása, javítása, vizsgáztatása (eljárás szám: BKV Zrt. T-49/16). 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:  

Teljes mennyiség: 10 db gépjármű /24 hónap 

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [24] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) 

II.1.5) A teljesítés helye:  

Budapest [HU101] A nyertes ajánlattevő telephelye(i) 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu


 

 

 

III. szakasz:  

III.1) Értékelési szempontok:  

X Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont – Megnevezés: Vállalt jótállási idő (hónap) - legalább 12, legfeljebb 24 

hónap / Súlyszám: 5
 

 Költség szempont  Megnevezés: / Súlyszám:
1 3 

X Ár szempont – Megnevezés: Javítási rezsióradíjak valamint egységárak áfa nélkül (Ft/12 

hónap)/ Súlyszám: 95 

 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
2
 

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 a 30 millió 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 nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás megküldését megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell 
benyújtania. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján ennek a követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 

 

M1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 
rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során teljesített, legalább 25 
millió forint összértékű, felsővezeték javítására, továbbá közúti és vasúti közlekedésre 
egyaránt alkalmas tehergépkocsik javítására és/vagy karbantartására vonatkozó 
referenciával. A referenciát nem kell egyetlen szerződésből teljesíteni. 

 
M2.   A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha 

rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet (továbbiakban: KHVM Rendelet) 1. melléklete alapján 
az alábbi szakemberekkel: 

 
a. legalább 3 fő, minimum két éves szakmai gyakorlattal rendelkező autószerelő (OKJ 

bizonyítvány száma: 5452502 vagy korábbi, azzal egyenértékű, a szakképesítésnek 



megfelelő dokumentum), 
b. legalább 1 fő, minimum két éves szakmai gyakorlattal rendelkező 

karosszérialakatos (OKJ bizonyítvány száma: 3452506 vagy korábbi, azzal 
egyenértékű, a szakképesítésnek megfelelő dokumentum), 

c. legalább 1 fő, minimum két éves szakmai gyakorlattal rendelkező járműfényező 
(OKJ bizonyítvány száma: 3452503 vagy korábbi, azzal egyenértékű, a 
szakképesítésnek megfelelő dokumentum), 

d. legalább 1 fő, minimum két éves szakmai gyakorlattal rendelkező autóelektronikai 
műszerész (OKJ bizonyítvány száma: 5452501 vagy korábbi, azzal egyenértékű, a 
szakképesítésnek megfelelő dokumentum). 

e. A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet által kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
szerinti kötelező vizsgálatok végzésére jogosultsággal rendelkező szakemberrel 
(Emelőgép szekértő-, munkavédelmi szaktevékenység végzésére jogosító 
engedély). 

 
M3:  A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha 

rendelkezik a KHVM Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott feltételekkel, és 
műszaki berendezésekkel, ezen belül az eljárás tárgya szerinti gyártmányú járművek 
kis-, és főjavításának, karbantartásának elvégzéséhez szükséges alábbi feltételekkel, 
felszereltséggel:  

 

 4 db gépjármű egyidejű szervizelési, karbantartási, javítási munkáinak elvégzésére 
alkalmas zárt szerelőtér, 

 2 db oszlopos technikai és munkavédelmi szempontból megfelelő, működőképes – 
gépkocsi emelő és/vagy szerelőaknával ellátott szerelőállás, 

 1 db görgős fékpad, lengéscsillapító ellenőrző berendezéssel, 

 1 db futómű vizsgáló, beállító berendezés, 

 1 db motordiagnosztikai eszköz, 

 gumiabroncs centrírozó és átszerelő berendezés, 

 1 db, a kiírásban szereplő járművek vontatására és/vagy szállítására alkalmas 
gépjármű, 

 festékszórásra alkalmas helyiség (fényezőfülke), a gyári fényezés reprodukálására 
alkalmas technológiai berendezés. 

 
M4: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha 

rendelkezik a szervezetnél működő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, független 
tanúsító szervezet által tanúsított, érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, 
vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 
tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékaival.  

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

 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
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 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV.1.3) A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő nem alkalmazza 

 

V. szakasz: Eljárás 

V.1) Adminisztratív információk 

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: (2017/01/27) Helyi idő: (10:00) 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás 

iránt az I.2) pontban megadott címen a V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 

VI.1.2) További információk:
2 

A gazdasági szereplő érdeklődését a következők szerint jelezheti: 

1. postai vagy közvetlen kézbesítés útján a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, 

Akácfa utca 15.) B303 iroda, hétfőtől péntekig 8-14 óra között, 

2. fax levélben a (+36) 1 322-64-38 számom 

3. e-mailen, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény 

felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő 

elektronikus dokumentumba foglalt formában a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen. 

Kérjük, hogy adja meg a gazdasági szereplő nevét, cégjegyzék számát, adószámát, továbbá a 

kapcsolattartó személy nevét, telefon és faxszámát, valamint e-mail címét és hivatkozzon az 

eljárás tárgyára és a BKV Zrt. T-49/16. számra. 

 

 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/01/19)  

 

                                                           
  
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
3 súlyszám helyett fontosság is megadható 
4 súlyszám helyett fontosság is megadható, ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem 
szükséges 
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