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HU-Budapest: Banki szolgáltatások

2009/S 82-118684

 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

 
Szolgáltatás

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

BKV Zrt. Műszaki Igazgatóság Logisztikai Főosztály, Akácfa u. 15., Κapcsolattartó dr. Tóth Péter, HU-1072 
Budapest. Tel.  +36 13226438. E-mail kozbeszerzes@bkv.hu. Fax  +36 13226438.
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu.
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal.

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI:
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások.

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Középlejáratú hitelkeret biztosítása általános vállalat finanszírozás céljából.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye:
Szolgáltatás.
Szolgáltatási kategória 6.
A teljesítés helye: Budapest.
NUTS-kód: HU101.

II.1.3) A hirdetmény tárgya:
Közbeszerzés megvalósítása.

II.1.4) Információ a keretmegállapodásról:
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya:

A BKV Zrt. részére legfeljebb 2 milliárd forint összegű, középlejáratú hitelkeret biztosítása általános vállalati
finanszírozás céljából.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
66110000, 66113000.

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?:
Igen.

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel:

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
www.bkv.hu
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Igen.
Az ajánlatok benyújthatók: egy vagy több részre.

II.1.9) Változatok elfogadhatók:
Igen.

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség:

A), B), Hitelkeretek együttes összege és devizaneme 2 000 000 000 HUF.
A Hitelkeretek összege és devizaneme: A) 1 000 000 000 HUF; B) 1 000 000 000 HUF;

II.2.2) Vételi jog (opciók):
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

Kezdés: 30.6.2009.

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1

MEGHATÁROZÁS A) Hitelkeret

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Középlejáratú hitelkeret biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
66110000, 66113000.

3) MENNYISÉG:
A) Hitelkeret összege és devizaneme: 1 000 000 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ
IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE:
Kezdés: 30.6.2009.

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
Rendelkezésre tartási időszak: szerződés keltétől számított 3 hónap.
Referencia kamat: 3 havi BUBOR.
Kamatperiódus: 3 hónap.

A RÉSZ SZÁMA 2

MEGHATÁROZÁS B) Hitelkeret

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA:
Középlejáratú hitelkeret biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV):
66110000, 66113000.

3) MENNYISÉG:
Hitelkeret összege és devizaneme: 1 000 000 000 HUF.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ
IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE:
Kezdés: 30.6.2009.

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL:
Rendelkezésre tartási időszak: szerződés keltétől számított 3 hónap.
Referencia kamat: 3 havi BUBOR.
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Kamatperiódus: 3 hónap.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötelezettségvállalások: negative pledge, pari passu.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt.305.§ (3) bekezdése szerint teljesít.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy nem követelmény.

III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?:
Nem.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy

cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 60.§ (1) bekezdése, a 61.§ (1) bekezdés d-e) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll, illetve
részvételre jelentkező, 10 % feletti alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 61.§ (1)
bekezdés a-c) valamint a 62.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Kbt. 63.§ (1) bekezdés alapján nyilatkozatot kell csatolni, hogy részvételre jelentkező, közbeszerzés 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a Kbt.
60.§ (1) és 61.§ (1) bekezdésének hatálya alá.
Nyertes ajánlattevő, illetve a 63.§ (4) bekezdés szerinti esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő
köteles a 63.§ (2)-(5) bekezdései szerinti igazolások benyújtására.
A Kbt.193.§ alapján a 63.§ (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben az Ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatot is
elfogad.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Alkalmatlannak minősül a Részvételre jelentkező, ha a 2007. évben lezárult üzleti éve végén fennálló
saját tőkéje nem éri el az 5 000 000 000 HUF (ötmilliárd forint) vagy annak megfelelő deviza összeget (a
devizaösszegek forintellenértéke a jelen felhívás megjelenésének napján a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával kerül meghatározásra).
Megkövetelt igazolási mód.
Részvételre jelentkező (illetve közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők
mindegyikének) a számviteli jogszabályok szerinti, a 2007. évben zárult üzleti évéről közzétett auditált
éves beszámolója, illetve ha a letelepedése szerinti ország joga ennek közzétételét nem írja elő vagy ha e
beszámoló a saját tőkét nem tartalmazza, akkor könyvvizsgálói igazolás a saját tőke fenti időpontban fennálló
összegéről.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők a szerződés teljesítésére pénzügyi és
gazdasági szempontból alkalmatlannak minősülnek, ha bármelyikük a fentiek szerint alkalmatlan.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlannak minősül
a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik (munkavégzésre irányuló vagy egyéb jogviszony keretében) a
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jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe bevonni tervezett legalább 1 (egy) olyan felsőfokú magyar
nyelvtudású vagy magyar anyanyelvű vállalati hitelek nyújtására képesített felsőfokú végzettségű szakemberrel.
Közös részvételi jelentkezési jelentkezés esetén a közös részvételi jelentkezést benyújtók alkalmatlannak
minősülnek, ha együttesen alkalmatlanok a fentiek szerint.
Megkövetelt igazolási mód.
Részvételre jelentkező (illetve közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők legalább
egyikének) nyilatkozata arról, hogy rendelkezik a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe bevonni
tervezett legalább 1 (egy) olyan felsőfokú magyar nyelvtudású vagy magyar anyanyelvű vállalati hitelek
nyújtására képesített felsőfokú végzettségű szakemberrel (munkavégzésre irányuló vagy egyéb jogviszony
keretében).
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szolgáltatás teljesítésébe bevonni tervezett szakember nevét és
mellékelni kell szakmai önéletrajzát, amelynek legalább a következőket kell tartalmaznia: iskolai végzettség,
nyelvtudás, vállalati hitelek nyújtására történt képesítés igazolása (képesítés megszerzésének helye, ideje, az
ellátott feladat megjelölése).

III.2.4) Fenntartott szerződések:
Nem.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve:
Igen.
1996. évi CXII. törvény.

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?:
Igen.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája:

Tárgyalásos
Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése: nem.

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy
az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok alapján.

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni:
Nem.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

BKV Zrt. 14/T-213./2009.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?:
Nem.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei:
A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának
határideje: 14.5.2009 - 10:00.
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Kell-e fizetni a dokumentációkért: nem.

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő:
14.5.2009 - 10:00.

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?:

Nem.

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?:
Nem.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
1.1. Ajánlatkérő a Kbt. 112.§ (1)-(2) bekezdés alapján hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít.
1.2. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 14.5.2009 (10:00).
Hely: BKV Zrt. Műszaki Igazgatóság Logisztikai Főosztály Szerződési Osztály.
1072 Budapest, Akácfa u. 15. II. emelet 251. tárgyaló, MAGYARORSZÁG.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 110.§ (2) bekezdése alapján
ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek.
1.3. Részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja:
Dátum: 21.5.2009 (14:00).
1.4. Ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:
Dátum: 21.5.2009.
1.5. Szerződéskötés tervezett időpontja:
Dátum: 30.6.2009.
1.6. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével vagy Kbt. 91. § (2) bekezdés a-
b) pontjában meghatározott esetekben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel
köti meg a szerződést.
1.7. Ajánlatkérő a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
1.8. A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelmek benyújtásának
határideje:
Dátum: 14.5.2009 (10:00).
A Részvételi dokumentáció térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton a Részvételre
jelentkezők számára hozzáférhető, az Ajánlatkérő honlapján, a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény
közzétételének napjától, a részvételi határidőig.
Ajánlatkérő honlap címe: http://www.bkv.hu.
1.9. Ajánlattevő a dokumentáció letöltését követően, szintén a honlapon közzétett és letölthető „Visszaigazoló
adatlap„ elnevezésű dokumentumot köteles kitöltve Ajánlatkérő részére elektronikus úton vagy faxon
megküldeni.

http://www.bkv.hu
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1.10 Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57.§ (2) bekezdés b) pontja szerint az összességében legelőnyösebb
ajánlat bírálati szempontja alapján bírálja el az alábbiak szerint:
Részszempont adható pontszám súlyszám.
Kamatfelár 0-10 80.
Futamidő 0-10 20.
Kamatfelár (futamidő alatt fix, azonos mértékű: az értékelés alapja a referencia kamaton felül meghatározott
kamatfelár,amely a futamidő alatt fix azonos mértékű, legalacsonyabb mértékű kamatfelárat megajánló
ajánlatkérő kapja a maximális 10 pontot, többi ajánlattevő az alábbi számítási mód szerint kap 0-10 pont közötti
pontot.
K= (Kmin/Ka x 10.
Kmin= Ajánlatevő által által megajánlott kamatfelár.
Futamidő: az értékelés alapja az ajánlattevő által megajánlott futamidő tőketörlesztési összegekkel és a
hitelszerződés aláírásától eltelt időszakkal súlyozott értéke( átlagos futamidő) amely esetén a végső lejárat
( a legutolsó törlesztő részlet futamideje) legfeljebb 5 év lehet. A leghosszabb átlagos futamidőt megajánló
ajánlattevő kapja a maximális 10 pontot,a többi ajánlattevő az alábbi számítási mód szerint kap 0-10 közötti
pontot.
F=( Fa/ Fmax) x 10.
Fa= Ajánlattevő által megajánlott futamidő.
Fmax=Leghosszabb mértékű átlagos futamidő (legfeljebb 5 év).

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv:

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit körút 85., HU-1024  Budapest. Fax  +36
13367778.

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ (2)-(4) bekezdése
szerint.

VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető:
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

27.4.2009.


