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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355445-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások
2011/S 218-355445

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BKK Zrt., BKV Zrt. és BKK Közút Zrt.
Városház u. 9-11.
Címzett: Schifner Marianna
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax:  +36 14616524
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Zrt.

I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Mobil távközlési szolgáltatás biztosítása szolgáltatási szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 5: Távközlési szolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest, Pest megye Ajánlatkérők vonalhálózatával érintett területei telephelye.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355445-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
www.bkv.hu
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A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

Mobil távközlési szolgáltatás biztosítása.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
64200000, 64210000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): igen

II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség:

Kézi készülékeken.
1 800 db +100 %/év hang előfizetés.
Közvetlen bekötésen:
250 000 perc - 100 % forgalom.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesíthet az
ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§ (3)-(5) szerint teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4) Egyéb különleges feltételek

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: 2003. évi C. törvény

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó vagy erőforrást
nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontokban meghatározott kizáró okok
fennállnak,
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— Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt)
aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó
szervezetnek a jelentkezésbe a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§
(1) bekezdésének hatálya alá, valamint nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban
felsorolt kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Megkövetelt igazolási
mód.
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell.
G.1: a Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó,
valamennyi bankszámlájára vonatkozó, a részvételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű
nyilatkozatot, az alábbi kötelezően előírt tartalommal:
Volt-e számláján a részvételi felhívás feladásától visszaszámított egy évben 30 napot meghaladó sorban
állás.
G.2: a Kbt. 66 § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az előző 2 lezárt üzleti évre (2009 és 2010.)
vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolatát. Amennyiben a letelepedés szerinti
ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges
az előző lezárt üzleti év adózás előtti eredményéről.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében a fenti pont igazolására a beszámolót csak abban az
esetben kell csatolni, ha a KIM által üzemeltetett www.e-beszamolo.kim.gov.hu portálon nem érhető el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül a Részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkező) és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha:
G.1: bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján - a pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozat alapján - a részvételi felhívás feladásától visszaszámított egy évben:
— fedezethiány miatt 30 napot meghaladó sorban állás volt.
G.2: adózás előtti eredménye 2009. és 2010. év mindegyikében (mindkét évben) negatív volt.
A fenti feltételeknek a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek), illetve az általa a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön-külön,
önállóan kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának:
Ismertetnie kell a részvételi határidőt megelőző 3 év (2008-2010.) során végzett legjelentősebb szolgáltatásait
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a 68. § (1) bekezdése szerint igazolva.

www.e-beszamolo.kim.gov.hu
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A részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezet esetén az
igazolás a a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) és az általa a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem
rendelkeznek:
A részvételi határidőt megelőző 3 évből (2008-2010) összesen legalább 6 db, különböző felhasználó részére
végzett, egyenként minimum 1 000 db előfizetést tartalmazó, a közbeszerzés tárgyára (mobil távközlési
szolgáltatások biztosítása) vonatkozó igazolt referenciával.
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának:
Ismertetnie kell a részvételi határidőt megelőző 3 év (2008-2010.) során végzett legjelentősebb szolgáltatásait
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá a korábbi szolgáltatás
mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a 68. § (1) bekezdése szerint igazolva.
A részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A Kbt. 4.§ 3/D pontja szerinti szervezet esetén az
igazolás a a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint történik.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
nem

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár. Súlyszám 98
2. Fizetési feltételek. Súlyszám 2

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
15/T-407/11

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 12.12.2011 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
12.12.2011 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
30.12.2011

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1.Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 12.12.2011 (10:00).
Hely: BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság Közbeszerzési Osztály.
MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa u. 15. II. emelet 252. tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 110.§ (2) bekezdése alapján
ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek.
2. Részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja:
Dátum: 30.12.2011 (14:00).
Helyszín: BKV Zrt. MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Ajánlatkérő ezúton meghívja részvételre jelentkezőket valamint a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselőit illetőleg személyeket az eredményhirdetésre.
3. Ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:
Dátum: 30.12.2011.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést.
5. Ajánlatkérő a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
6. A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelmek benyújtásának
határideje:
Dátum: 12.12.2011 (10:00).
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A Részvételi dokumentáció térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton hozzáférhető,
az Ajánlatkérő honlapján, a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, a részvételi
határidőig. Ajánlatkérő honlap címe: http://www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol.
7. A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett
dokumentáció letöltését a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának
a jelen felhívás I.1 pontjában megjelölt fax vagy e-mail címre történő megküldése igazolja. A Visszaigazoló
adatlap megküldése a kiegészítő tájékoztatás megadásához szükséges.
8, Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10. Az első részszempont esetén a pontszám megadásának módszere:arányosítás, a második
részszempont esetén a pontszám megadásának módszere: pontkiosztás. A módszer(ek) részletes ismertetése
az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban történik.
9. Részvételre jelentkezőnek saját mobil koncessziós joggal rendelkeznie kell, erről Jelentkezőnek nyilatkozatot
kell csatolnia. Érvénytelen a jelentkezés, amennyiben jelentkező nem rendelkezik saját mobil koncessziós
joggal.
10. Ajánlatkérő a benyújtandó jelentkezésekre vonatkozó Kbt. 70/A § (1) bekezdés szerinti formai
követelményeknél egyszerűbb formai követelményeket ír elő, amely követelmények részletezését a
dokumentáció tartalmazza.
11. A felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések esetén a Kbt. rendelkezései az irányadó.
12. Alternatív ajánlat a havi szolgáltatási díjra vonatkozóan tehető az ajánlattételi felhívásban, illetve
dokumentációban meghatározottak szerint.
13. A közbeszerzési eljárást a BKK Zrt, a BKK Közút Zrt. és a BKV Zrt. közös ajánlatkérőként (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) folytatja le oly módon, hogy az operatív lebonyolítást a BKV Zrt. végzi a BKK Zrt. és BKK Közút Zrt
felügyelete mellett.
Ajánlatkérő adatai:
Hivatalos név: BKK Zrt., BKV Zrt. és BKK Közút Zrt.
Postai cím: Városház u. 9-11.
Város/Község Budapest.
Postai irányítószám: 1052.
Ország: MAGYARORSZÁG.
Az operatív lebonyolításra tekintettel az eljárással kapcsolatos további információ, az I.1. pontban is megadott,
alábbi kapcsolattartási ponton kérhető.
Kapcsolattartási pont(ok): BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály.
Címzett: Schifner Marianna.
Telefon: +36 14616578.
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 14616524.
14. Tekintettel arra, hogy az eljárás operatív lebonyolítását a BKV Zrt. végzi, a jelentkezések benyújtására
a BKV Zrt. székházában (MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa u. 15.), a II. emelet 256. irodában
van lehetőség, postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 14:00 óra között. A
jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a Jelentkező
viseli.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.

http://www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol
mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Fax:  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Fax:  +36 13367778

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
10.11.2011


