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AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 
Ajánlatkérő neve:  

 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
1980 Budapest, Akácfa u. 15.  
Telefon/Fax: 322-64-38 
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 

 
1. Az eljárás száma: BKV Zrt. VB-209/21. 
 
 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 

D14 jelzésű komptest felújítás, az 1. számú függelékben megjelölt szolgáltatás teljesítése 
vállalkozási szerződés keretében. 
 
Az elvégzendő munka részletezését a műszaki leírás és az ajánlati árak táblázata tartalmazza. 
 

 
3. Részajánlattételi lehetőség  

 
Az eljárásban nincs részajánlattételi lehetőség, Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el. 

 
 
4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények 
 

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a jelen Ajánlati felhívás 
1. számú függeléke és a műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlati árat a megadott ajánlati 
ártáblázat, a műszaki leírás és az esetleges kiegészítő tájékoztatás alapján kell Ajánlattevőnek 
megadnia. 

 
 

5. A szerződés hatálya, a teljesítés ütemezése, teljesítési határidő: 
 

A szerződés hatálya: mindkét fél általi aláírástól a szerződésszerű teljesítésig.  
 

Teljesítési határidő: 
 

Teljesítési határidő: 2022.02.15. 
Ajánlattevőnek, ajánlatában nyilatkoznia szükséges az általa vállalt teljesítési határidőről. 
Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem esetén Megrendelő póthatáridőt adhat. 
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6. A megrendelés módja és teljesítés helyei: 
 
A teljesítés az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelés (BMR) alapján 
történik.  
 
A teljesítés helye: A Megrendelésben meghatározottak szerint, amennyiben a komptest 
elszállításra kerül, a komptest javítására alkalmas telephelyen. 
 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

Kötbér: 
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért 
érvényesít. 
Késedelmi kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret tétel késedelmesen teljesített 
értékére vetített napi 0,5%-a, de maximum összesen 15%-a. 
Hibás teljesítési kötbér mértéke: vállalkozói díj/ tartalékkeret 15 %-a. 
Meghiúsulási kötbér mértéke: vállalkozói díj/tartalékkeret 15 %-a. 
 
Jótállás: 
Nyertes Ajánlattevőnek, az átadás-átvételtől számított 24 hónap, teljes körű jótállást kell 
vállalnia. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás 
időtartalmáról. 

 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 

 
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés 
teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számlák 
alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással 
történik.  
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 §-ban rögzítettek szerint fizet késedelmi 
kamatot. 

 
 
9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények 

 
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha: 
 
M1:  rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során a szerződésnek és 

előírásoknak megfelelően teljesített összesen legalább – általános forgalmi adó nélkül 
számított – 20 millió forint értékű hajó- és/vagy komp felújítási és/ vagy javítási munkára 
vonatkozó referenciával.  
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A referenciát egy, vagy több szerződésből is lehet teljesíteni. 
 

M2:  A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha 
rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki szerepel az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Közlekedési Hatósági Főosztály Hajózási Szakterületére vonatkozó szakértői 
névjegyzékében. 

 
Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja) 

 
Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) ajánlatában:  

   M1: ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb 
teljesítéseit. Az Ajánlattevő választása szerint referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak 
legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés 
ideje (év/hó/nap), a szerződés tárgya, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a 
referenciát igazoló személy neve, elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
Az előírt referencia egy, vagy több szerződésből is teljesíthető. 
 
Ajánlattevőnek a referencia nyilatkozatokat vagy igazolásokat cégszerűen aláírt 
formában, az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem régebbi keltezéssel 
ellátva kell benyújtania. 

 
   M2: be kell mutatnia azon szakembert (név és nyilvántartási szám feltüntetésével), akit be 

kíván vonni a teljesítésbe, ehhez be kell csatolnia a szakember összefoglaló táblázatát és 
a bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatot. 

 

10. Az Ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: 
 Megnevezés Melléklet 
a) Ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. melléklet 
b) Nyilatkozat alvállalkozó(k)ról 2. sz. melléklet 
c) Nyilatkozat kizáró okokról 3. sz. melléklet 
d) Referencianyilatkozat vagy Igazolás 4. sz. melléklet 
e) Szakember táblázata 5. sz. melléklet 
f) Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 6. sz. melléklet 
g)    Egyéb nyilatkozatok 7. sz. melléklet 
h) Ajánlati ártáblázat 1. sz. függelék 

Aláírási címpéldány másolata 
Egyéb, az alkalmassági igazolása körében előírt nyilatkozatok, dokumentumok  

 
Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő tevékenységről, és 
annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről. 
 
Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem 
magyar nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. Az ajánlat értelmezési 
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szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A fordítási hibákért a felelősséget az Ajánlattevő 
vállalja. 
 
 

11. Ajánlati árak:  
 
Az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított értékét a mellékelt „Ajánlattételi 
nyilatkozat” (1. számú melléklet) kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni.   
 
A részletes egységárakat az 1. számú függelék kitöltésével kell megadni. 
 
Az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati egységáraknak tartalmazniuk kell a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget és adókat.  
 
Az általános forgalmi adó nélkül számított egységáraknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű 
teljesítéshez szükséges összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, szállítási, felszerelési és egyéb 
költségeket – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek 
költségeit is – valamint a különféle vámköltségeket és adókat. 
 
 

12. Részvételre jelentkezés: 
 

Kérjük az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy amennyiben az eljárásban részt kívánnak 
venni, részvételi szándékukat 2021. október 13. napján 08:00 óráig jelezzék a 
kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen. Azoknak a gazdasági szereplőknek, akiket az Ajánlatkérő 
az Electool rendszerben az ajánlati felhívással egy időben az eljárásba meghív, részvételi 
szándékát nem kell jeleznie. 
 
Az eljárásban való részvétel és a jelentkezés előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval 
rendelkezzen az Electool tendereztető rendszerben.   
 
A részvételi szándék jelzésekor kérjük, Ajánlattevő Electool rendszerben regisztrált e-mail címét 
megadni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool 
tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztráció akár egy munkanapot is 
igénybe vehet), mert csak érvényes regisztrációval tud érvényes jelentkezést leadni az 
előzőekben meghatározott határidőre. 
 
Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető 
rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 

 
 
13. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: 

 
Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2021. október 15. napján 14:00 
óráig kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség 
az ajánlat benyújtására.  
 
Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, 
digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni.  
 
Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi nyilatkozatban adja meg az 
elérhetőségéhez szükséges adatokat: Ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-
száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az 
Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról.  
 
 

14. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): 
 

2021. október 21. napján 10 óra 00 perc 
 
  Az ajánlati árak megtekintése: 
 

2021. október 21. napján 10 óra 01 perc 
 
Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy sem az Ajánlatkérő, sem az Electool rendszer nem küld az 
ajánlatok bontásának eredményéről külön értesítést, a bontási jegyzőkönyv a jelen pontban 
megadott időponttól az Electool felületén megtalálható. 
 
 

15. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
 

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb ajánlati ár szempontja alapján bírálja el. 

 
 
16.  Az ajánlatok bírálata 

 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el oly módon, hogy 
csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy döntésétől függően a legkedvezőbb és az azt 
követő egy vagy több legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 

 
Az Ajánlatkérő az ajánlat(ok) bírálata során az Ajánlattevő(k) részére teljeskörű hiánypótlási 
lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a 
hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az érintett Ajánlattevőt. 
 
Amennyiben a hiánypótlásra felhívott Ajánlattevő egyáltalán nem, vagy nem megfelelően 
nyújtja be a hiánypótlását és ezáltal nem felel meg az eljárásban meghatározott tartalmi 
követelményeknek, Ajánlatkérő ezen Ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontra figyelemmel az értékelési sorrendben a következő legkedvezőbbnek 
tekinthető Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 
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17. Az ajánlati kötöttség:  
 

Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az Ajánlattevő 
ajánlatát e határidő lejártáig írásban módosíthatja vagy vonhatja vissza. Az ajánlattételi 
határidő lejártát követően tárgyalás vagy elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő által 
meghatározott feltételek szerint történhet az ajánlat módosítása. Az ajánlati kötöttség az 
eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően Ajánlatkérő 
nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben Ajánlattevő nem nyilatkozik, 
azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 

 
 
18. Eredményhirdetés: 
 

Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket az ajánlatok bontását, 
árlejtés (ártárgyalás) esetén az árlejtés (ártárgyalás) napját követő 30. napig. Ajánlatkérő az 
ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés napját indoklás nélkül 
elhalasztani, amelyről írásban értesíti az Ajánlattevőket.  
 
 

19. Egyéb rendelkezések: 
 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről tárgyalást tartson. A tárgyalás 
tartásáról, menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot 
benyújtó Ajánlattevőt. Ajánlatkérő a tárgyalást követően elektronikus árlejtést tart a végleges 
ajánlati árak kialakítása érdekében.  

Az árlejtés az Electool tendereztető rendszer Aukció felületén kerül lebonyolításra, annak 
időpontjáról és a licitre bocsátott értékelési szempont(ok)ról Ajánlatkérő e-mailben 
tájékoztatást küld Ajánlattevők részére az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában feltüntetett 
e-mail címre, legkésőbb az árlejtés időpontját megelőző harmadik munkanapig. Az Electool 
tendereztető rendszer Aukció felületén a meghívott Ajánlattevők rendszerüzenetet kapnak, 
amely tartalmazza az árlejtés legfőbb adatait. Ajánlatkérő meghatározhatja az árlejtés 
időtartamát, az automatikus időhosszabbítás mértékét, az aukciós szabályokat, a licitlépés 
mértékét. Ajánlatkérő az árlejtést megelőző munkanapon gyakorlási lehetőséget enged. Az 
árlejtés részletes specifikációja és feltétele csak az Ajánlatkérő által az Electoolban 
meghatározott hozzáférési idő után válik elérhetővé.  Az Electool rendszer Aukció felületének 
részletes használati útmutatója az Electool honlapján érhető el. 

Amennyiben az eljárásban benyújtott legkedvezőbb ajánlat is meghaladja az Ajánlatkérő 
rendelkezésre álló fedezet összegét, Ajánlatkérő árlejtést tart.  

Az eljárásban egy ajánlat esetén, amennyiben az ajánlat meghaladja az Ajánlatkérő 
rendelkezésére álló fedezet összegét, Ajánlatkérő ártárgyalást tart.  
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Az elektronikus árlejtés (ártárgyalás) eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az 
Ajánlattevő köteles az árlejtést (ártárgyalást) követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus 
úton pdf. vagy .jpg formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre megküldeni.  
 
Abban az esetben, ha az Ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt, Ajánlatkérő 
jogosult új ajánlattételi határidő kitűzésével – akár módosított feltételekkel – újabb 
Ajánlattételre felhívni az Ajánlattevő(ke)t, adott esetben újabb Ajánlattevők bevonásával 
egyidejűleg. 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
Ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.  
 
A szerződés a nyertes Ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában.  

 
 

20. Egyéb nyilatkozatok: 
 

Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy: 
- az ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, 

valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, 
kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta; 

- a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az Ajánlattételi nyilatkozaton megadott 
ellenszolgáltatás ellenében; 

- amennyiben Társaság, ill. alvállalkozója bármely oknál fogva (lásd pl. betegség, 
munkaviszony megszűnése, stb.) nem rendelkezik a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt a megfelelő számú szakemberrel úgy köteles gondoskodni arról, hogy az elvárt létszámú 
szakember biztosításához más szakember(eke)t a teljesítésbe bevonjon (pl. eseti megbízás 
útján, stb.), azzal, hogy ezen szakembereknek is meg kell felelniük a jelen Ajánlati felhívásban 
és a jogszabályokban foglalt feltételeknek; 

- az általa vállalt jótállás időtartama (minimum 24 hónap): ………….. hónap; 
- az általa vállalt teljesítési véghatáridő:  2022.02.15. 
- kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén 

legfeljebb 5 munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, ill. a lehető 
leghamarabb elvégzi a hiba kijavítását; 

- a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő 
károk megtérítését; 

- tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek 
érdekében: 
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja, 
o tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési 

rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással, illetve kézbesítettséget jelző 
válaszüzenettel – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus 
megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;  

- az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található 
személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a 
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szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és 
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette; 

- az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e; 
- kisadózó vállalkozásnak minősül-e. 

 
 
 
 
 
 


