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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330781-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
2011/S 203-330781

Előminősítési rendszer – Egyes ágazatokban

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul igen
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BKK Zrt. és BKV Zrt.
Városház u. 9-11.
Kapcsolattartási pont(ok): BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály
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
A felhasználói oldal címe www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
További dokumentáció a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az előminősítési kérelmeket a következő címre kell elküldeni: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
II. szakasz: Az előminősítési rendszer tárgya
II.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése, midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel.

II.2) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 2: Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel
végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

II.3) Az előminősítési rendszeren keresztül beszerezni kívánt építési beruházások, szolgáltatások vagy áruk
meghatározása:
Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése, midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel.

II.4) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
60112000

II.5) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330781-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
www.bkv.hu
www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes
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III.1.1) Az előminősítési szempontok
Az előminősítési szempontok: Kizáró okok:
a) Az eljárásban nem lehet Jelentkező (közös jelentkező), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet Jelentkező (közös jelentkező) alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a
Kbt. 61.§ (1) bekezdés e) pontja alapján nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti
országban előírt engedéllyel.
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt a Jelentkezőt (közös 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.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság.
Alkalmatlannak minősül a Jelentkező, ha:
a) az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében a hosszú távú működésbiztonsági mutatójának (azaz (saját tőke
+hátrasorolt kötelezettségek+hosszúlejáratú kötelezettségek)/befektetett eszközök) értéke 0,75-nél kisebb;
b) mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt;
c) Alkalmatlannak minősül a Jelentkező (közös jelentkező) és/vagy az általa a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha a jelentkezés benyújtását megelőző 24
hónapban:
— a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 1 000 000 000 HUF-ot,
és,
— a közbeszerzés tárgyának megfelelő, helyi, helyközi közforgalmú személyszállítási tevékenységből
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 500 000 000 HUF-ot.
d) Alkalmatlannak minősül a Jelentkező (közös jelentkező) és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha szerepel a BAR (Bankközi Adós- és
Hitelinformációs Rendszer) listán, mint negatív adós.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmatlannak minősül a Jelentkező (közös jelentkező) és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen:
a) nem rendelkeznek a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján személyszállítási tevékenységre vonatkozó,
MSZ EN ISO 9001 szabvány mindenkor érvényes változata szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy ezzel
egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének leírásával;
b) nem rendelkeznek a jelentkezés benyújtását megelőző 36 hónap során legalább 24 hónapon keresztül
legalább 50 db autóbusz menetrend szerinti, helyi és/vagy helyközi szinten megvalósuló, járművezetővel
történő járatok üzemeltetéséről szóló referenciával.
A 24 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia.
Az előminősítési szempontok igazolási módjai: Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
a) A Jelentkezőnek (közös jelentkezőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának és a jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Jelentkezésben a Kbt.
63. § (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá;
b) Jelentkezőnek (közös jelentkezőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, és a Jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ (2) e)
pontja szerint csatolnia kell a 49/2001 (XII.22.) KÖVIM rendeletnek való megfelelést bizonyító okirat egyszerű
másolatát.
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Jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) kérelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-i) pontokban és a 61. § (1) e) pontban foglaltak szerint a kizáró okok hatálya alá esik.
A Kbt.193.§ alapján a 63.§ (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő egyszerű
nyilatkozatot is elfogad.
A Kbt.20.§ (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az igazolásokat egyszerű másolatban is elfogadja.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:
A Jelentkezőnek jelentkezéshez csatolnia kell.
a) a Kbt. 66 § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan
a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolatát, abban az esetben, ha a KIM által üzemeltetett
www.e-beszamolo.kim.gov.hu portálon nem érhető el. Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem
írja elő a beszámoló közzétételét, úgy cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges a hosszú távú
működésbiztonsági mutatók alapjául szolgáló adatokról;
b) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának másolatát, abban az esetben, ha a KIM által üzemeltetett
www.e-beszamolo.kim.gov.hu portálon nem érhető el. Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja
elő a beszámoló közzétételét, úgy cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges az előző lezárt 3
üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében a fenti a) és b) 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;
c) A Jelentkezőnek jelentkezéshez csatolnia kell saját vagy az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának.
A Kbt. 66 § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelentkezés benyújtását megelőző 24 hónap teljes és
a közbeszerzés tárgyából, azaz a közbeszerzés tárgyának megfelelő, helyi, helyközi közforgalmú
személyszállítási tevékenységéből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatát, attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
d) A Jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell a Kbt. 66. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilatkozatát
arról, hogy nem szerepel a BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) listán, mint negatív adós.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság tekintetében a fenti c) és d) pontban meghatározott feltételeknek
jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
együttesen is megfelelhet.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
A Jelentkezőnek és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának:
a) a Kbt. 67.§ (3) bekezdés f) pontja szerint személyszállítási tevékenységre vonatkozóan csatolnia kell az
MSZ EN ISO 9001 szabvány mindenkor érvényes változata szerinti minőségbiztosítási rendszer alkalmazását
bizonyító, illetve bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány egyszerű
másolatát, illetve a tanúsítvánnyal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírását.
b) ismertetnie kell a jelentkezés benyújtását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb menetrend
szerinti helyi és/vagy helyközi szinten megvalósuló, járművezetővel történő járatok üzemeltetését (legalább a
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a
korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a 68. § (1) bekezdése szerint igazolva.

www.e-beszamolo.kim.gov.hu
www.e-beszamolo.kim.gov.hu
www.e-beszamolo.kim.gov.hu
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Nem feltétlenül 1 db referenciának kell tartalmaznia az előírt mennyiséget, hanem az összes csatolt
referenciának együttesen.

III.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Bírálati szempontok
IV.1.1) Bírálati szempontok
IV.1.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

BKV Zrt. 15/T-392/11

IV.2.2) Az előminősítési rendszer időtartama
Határozatlan időtartam

IV.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
Az előminősítési rendszer megújítása: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

VI.2) További információk:
1. Az előminősítési hirdetmény alapján megindított közbeszerzési eljárást a BKK 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. felügyelete mellett.
Ajánlatkérő adatai:
Hivatalos név: BKK Zrt. és BKV Zrt.
Postai cím: Városház u. 9-11.
Város/Község Budapest.
Postai irányítószám: 1052.
Ország: MAGYARORSZÁG.
Az operatív lebonyolításra tekintettel az előminősítésről 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.
Az előminősítési rendszert a közös ajánlatkérők közösen működtetik.
2. Ajánlatkérő a jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Tekintettel arra, hogy az eljárás operatív lebonyolítását a BKV Zrt. végzi, a jelentkezések benyújtására
a BKV Zrt. székházában (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.

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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4. Az ajánlatkérő a jelen előminősítési eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton,
ingyenesen hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol). Ajánlatkérő az előminősítési
dokumentáció letöltését igazoló Visszaigazoló adatlap faxon történő visszaküldését kéri az esetlegesen
felmerült kérdésekre adott válaszok megküldéséhez.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 219 § (3) bekezdése alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Ajánlatkérő a benyújtandó jelentkezésekre vonatkozó Kbt. 70/A § (1)-(3) bekezdés szerinti formai
követelményeknél egyszerűbb formai követelményeket ír elő, amely követelmények részletezését az
előminősítési dokumentáció tartalmazza.
7. A jelentkező köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
8. Az előminősítési rendszerbe jelentkező által kidolgozott előminősítési kérelem és az annak részét képező
valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és az előminősítési rendszerbe jelentkező között
az előminősítési kérelemmel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. Az
előminősítési rendszerbe jelentkező nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem
magyar nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni, amit nem szükséges hitelesíttetni. Az
előminősítési kérelem értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó.
9. Az előminősítési rendszer időtartama alatt jelentkezőknek folyamatosan meg kell felelniük az Ajánlatkérő által
támasztott követelményeknek.
10. Nem lehet jelentkező az olyan gazdasági társaság, amelynek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhető. Jelentkezőnek jelentkezésében be kell mutatnia Ajánlatkérő számára
tulajdonosi szerkezetét, a természetes személyek szintjéig lebontva. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosi láncolatot
egészen addig le kell vezetnie jelentkezőnek, míg a láncolat végén természetes személy, illetőleg állami szerv
vagy tőzsdei cég nem található. Amennyiben a tulajdonos állami szerv vagy tőzsdei cég, akkor a bemutatás
részeként csatolni kell a tulajdonos cégkivonatának másolatát., egyébként pedig természetes személyek
esetében csatolni kell a természetes személy személyazonosító dokumentumának másolatát.

VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13367776
Fax:  +36 13367778

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ (2)-(4) bekezdése
szerint.

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13367776
Fax:  +36 13367778
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VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:
19.10.2011


