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

 

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   

X Árubeszerzés  

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya: 

Van Hool típusú autóbuszokhoz motoralkatrészek beszerzése (BKV Zrt. T-84/17.)  

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:  

Teljes mennyiség: 314 db/12 hónap 

1. rész: CNG üzemű Van Hool típusú autóbuszokhoz motoralkatrészek beszerzése 

(mennyiség: 98 db/12 hónap) 

2. rész: Dízel üzemű Van Hool típusú autóbuszokhoz motoralkatrészek beszerzése 

(mennyiség: 216 db/12 hónap) 

A szerződésben rögzítésre kerül a szerződés alapján felhasználható keretösszeg, mely a 

következők szerint kerül meghatározásra. 

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

hatálya (hónap). 

Ajánlatkérő a Keretösszeg -30%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. 
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A mennyiség a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával került meghatározásra, ún. 

tapasztalati mennyiség. A tapasztalati mennyiség az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a 

nettó ajánlati összár meghatározásához került megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiség 

ezen tapasztalati mennyiségtől eltérhet. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az 1. számú mellékletben nem szereplő 

tételeken felül egyéb, – a közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is 

megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben. 

Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők. 

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

Időtartam hónapban: [12] vagy napban: [ ] 

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

II.1.5) A teljesítés helye:  

A BKV Zrt. telephelye: 

BKV Zrt. Dél-Pesti Divízió  D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39. 

Nyitvatartási idő: Hétfőtől – péntekig: 7:00 – 13:00 

 

III. szakasz:  

III.1) Értékelési szempontok:  

X Az alábbi értékelési szempontok

X Minőségi szempont – Megnevezés: Eredeti alkatrészek megajánlása/ Súlyszám: 30 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám:1 3 

X Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár áfa nélkül (Ft) / Súlyszám: 70 

 

IV. szakasz: Jogi információ 

IV.1) Részvételi feltételek 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények: 

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 részenként a következő értékeket: 

1. rész: 7 250 000    forint 

2. rész: 9 800 000     forint 

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő, amennyiben mérlegfordulónappal 

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.. 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények: 

M1:  A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 

rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során teljesített összesen legalább részenként 



a következőkben felsorolt értékű N2, N3 vagy M3 típusú haszongépjárművekben alkalmazott 

motoralkatrészek szállítására vonatkozó referenciával.   

1. rész esetén legalább nettó 4 530 000 forint értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú 

haszongépjárművekhez tartozó motoralkatrészek szállítására vonatkozó referenciával; 

2. rész esetén legalább 6 127 000 forint értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú 

haszongépjárművekhez tartozó motoralkatrészek szállítására vonatkozó referenciával. 

A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni. Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be 

ajánlatot, elegendő a legmagasabb referencia követelményt teljesíteni, a részenként meghatározott 

referencia követelmények nem adódnak össze. 

 

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

alkatrészek gyártója ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert 

működtet 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. 

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: (2017/03/22) 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 
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eljárás jelen tájékoztató II.1.2. pontjában meghatározott tárgyára és a BKV Zrt. T-84/17. 

számra. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2017/03/14)  

 

  
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 

                                                           


