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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  

 Építési beruházás  

 Árubeszerzés  

 Szolgáltatás megrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: 

Tápkábel monitorozó rendszer telepítése, javítása és üzemeltetése a BKV Zrt. villamos vonalain  

Vállalkozási keretszerződés tápkábel monitorozó rendszer telepítésére, javítására és 
üzemeltetésére (a jelenlegi, telepített rendszerhez tartozó eszközökkel és átviteli hálózattal) a 
BKV Zrt. villamos vonalain. 

 
CPV Nomenklatúra: 

Fő CPV-kód: 79714000-2 - Felügyeleti szolgáltatások  

Kiegészítő CPV-kód: 35125000-6 – Felügyeleti rendszerek 

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:  

Tervezett mennyiségek (12 hónapra): 

 érzékelő felszerelése 1 oszlopközben 1 db tápkábelre: 500 db 
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 adatgyűjtő-adattovábbító egység felszerelése oszlopra: 5 db 

 szünetmentes tápegység felszerelése adatgyűjtőhöz: 5 db 

 központi egység felszerelése irányító központban: 1 db 

 meglévő központi egységek grafikus és adatsoros bővítése: 1 db 

 berendezések javítása: 50 óra  

 élőerős kivonulás: 10 alkalom   

 távfelügyelet: 564 hónap/központ 

 
A részletezést a műszaki leírás tartalmazza. 
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 történik, Ajánlatkérő azzal 
egyenértékű megajánlást is elfogad. 
 
Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre 
kerül a keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg, mely a szerződés hatálya alatt -30%-
kal változhat. A keretösszeg a következők szerint kerül meghatározásra. 

 
Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül) /12 * szerződés időbeli hatálya 
(hónap). 

 
A keretösszeg a szerződés hatálya alatt -30%-kal változhat. 

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

Időtartam hónapban: [36] vagy napban: [ ] 

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

II.1.5) A teljesítés helye:  

Budapest [HU101]  
A BKV Zrt. villamos vasúti vonalhálózata és telephelyei, az egyes megrendelésekben 
meghatározottak szerint. 

 

III. szakasz:  

III.1) Értékelési szempontok:  

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont – Megnevezés:  

Vállalt jótállási idő (hónap) - legalább 12, legfeljebb 36 hónap / Súlyszám: 15 

Többletkötbér vállalása hibás teljesítés esetén 15%-on felül (%) – legalább 15, legfeljebb 25%/ 
Súlyszám: 15 

Átlagos kivonulási idő - Súlyszám: 20 

X Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár áfa nélkül (Ft/12 hónap) Súlyszám: 50 
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IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
2 

P.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre 

jelentkező), ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a teljes – 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 70 millió forintot. 

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre 

jelentkező), amennyiben mérlegfordulónappal 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. 

P2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre 

jelentkező), ha rendelkezik érvényes, az eljárás tárgyához kapcsoló szakmai 

felelősségbiztosítással. 

M.1: a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre 

jelentkező) ha rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap során, a 

szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített, közösségi közlekedési felsővezeték 

hálózatokon távfelügyeleti eszközök telepítése és/vagy fenntartása és javítása tárgykörben 

végzett munkára vonatkozóan, legalább ÁFA nélkül számított 15.000.000 Ft összértékű 

referenciával. A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni. 

Közösségi közlekedés alatt olyan szolgáltatást értünk, amely az utazási igényeket kollektív 

módon elégíti ki, a közlekedési eszköz megosztott használata mellett, menetrend alapján. 

A referencia akkor tekinthető a részvételi felhívás megküldését megelőző 72 hónap során 

megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Folyamatosan teljesített 

szolgáltatásoknál a felhívás megküldéséig terjedő időtartamban végzett szolgáltatások értékei 

kerülnek figyelembevételre. 

M.2.  A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre 

jelentkező), 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 követelményeknek a közös részvételre jelentkezők 

együttesen is megfelelhetnek. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 

pont]: 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy alkalmas a részvételre 

jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a személy-, és vagyonvédelmi 

tevékenység végzésére vonatkozóan a rendőrség által kiadott működési engedéllyel, a személy-, 

és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint.  

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a részvételre jelentkezőnek 

rendelkeznie kell a szükséges jogosultsággal. A jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) 
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jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen 

igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai tevékenység végzésére 

vonatkozó alkalmassági követelménynek, és rendelkezik az előírt jogosultsággal.  

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más 

szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan 

az engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 

alátámasztania. 

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
2
 

 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: (2017/02/24) Helyi idő: (15:00) 

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 a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen (az elektronikus úton tett nyilatkozatot 

a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni). 

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 jelen tájékoztató II.1.2. pontjában meghatározott tárgyára és a BKV Zrt. T-278/16. 

számra. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/02/15)  

 

                                                           
  
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 


