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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276763-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások

2010/S 181-276763

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

Szolgáltatás

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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Akácfa u. 15.
Figyelmébe: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési és Szerződési Főosztály, Schifner Marianna
1980 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +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/kozbeszerzes
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

"A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti
közösségi közlekedésben" (KMOP-2.3.1/A-2009-0001) című projekt (röviden: FUTÁR projekt) független mérnök
munkái.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 12
A teljesítés helye Budapest és agglomerációs környezete.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276763-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
www.bkv.hu
www.bkv.hu/kozbeszerzes
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II.1.4) Információ a keretmegállapodásról
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya

"A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti
közösségi közlekedésben" (KMOP-2.3.1/A-2009-0001) című projekt (röviden: FUTÁR projekt) független mérnök
munkái, megbízási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
71300000, 71200000, 71240000, 71250000, 71310000, 71340000, 71630000, 72000000

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

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Változatok elfogadhatók
Nem

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

A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti
közösségi közlekedésben" (KMOP-2.3.1/A-2009-0001) című projekt (röviden: FUTÁR projekt) keretében a BKV
Zrt. a közúti járművekkel együtt haladó járművei és a központi informatikai rendszere között új rádiós- és GSM
alapú kommunikációs rendszer létesül, a járművek új járműfedélzeti egységeket kapnak, új forgalomirányítási
központ létesül, új forgalomirányítási és utastájékoztatási szoftverrendszert telepítenek, közterületi elektronikus
utastájékoztató kijelzők létesülnek, és jelzőlámpa-befolyásolás is megvalósul.
Ajánlattevőnek különösen az alábbi tevékenységeket kell ellátnia:
— A FUTÁR projekt (Vállalkozói és Felhasználási Szerződés, Műszaki Dokumentáció, valamint elkészítését
követően a Kiviteli tervdokumentácó) műszaki, gazdasági és jogi tartalmának ismerete, a műszaki és jogi
megfelelőség ellenőrzése,
— műszaki ellenőri tevékenység,
— projekt minőségbiztosítás a FUTÁR projekt kivitelezésére irányuló munkáiban (építési-, szerelési kivitelezés,
szoftver, rendszer bevezetés),
— a fenti folyamatok menedzselése.
A közbeszerzés tárgyának részletes bemutatását az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
E projekt független mérnöki feladatai keretében a műszaki ellenőri, minőségellenőrzési feladatokat a következő
főbb munkarészek esetében kell ellátni:
— meglévő diszpécserközpont átépítés építési munkái (1 db),
— Meglévő járműfedélzeti egységek kiszerelés, új járműfedélzeti egységek beszerelése, implementálása (2 295
db),
— Járműfedélzeti elektronikus kijelzők telepítése, implementálása (692 db),
— Rádió bázisállomások létesítése (6 db),
— Közterületi elektronikus utastájékoztató kijelzők tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, implementálása
(257 db),
— Jelzőlámpa-befolyásolás megvalósítása (30 db),
— Központi forgalomirányító szerver telepítése, implementálása (1 db),
— Szünetmentes energiaellátás kialakítása,
— Terveztetés, engedélyeztetés,
— Diszpécseri munkahelyek informatikai eszközeinek telepítése, implementálása (32 db),
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— Forgalomirányítási és utastájékoztatási szoftverrendszer telepítése, implementálása, a BKV meglévő
informatikai alkalmazásaihoz történő rendszerintegráció.
További információ az ajánlati dokumentációban található.

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

Befejezés 30.6.2012

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

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés, hibás teljesítés vagy a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesíthet
a Megbízási szerződésben rögzítettek szerint. A biztosítékok nyújtására a Kbt. 53. § (6) bekezdése b) pontja az
irányadó.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő - a Kbt. 305. § (1) bekezdésében meghatározott teljesítési igazolás alapján - a Kbt. 305.§ (3)
bekezdése szerint teljesít. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében kíván megállapodni.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII. törvény 36/
A§-a szerint teljesíti. A finanszírozás - annak ellenére, hogy a közbeszerzés tárgya Európai Uniós projekthez
kapcsolódik - saját forrásból valósul meg.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
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:
— Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60.§(1) bekezdés a)-h) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak,
— Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az Ajánlattevőt (közös Ajánlattevőt) aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és erőforrást
nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. §(1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban
írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt.60.§ (1) a)-h) pontjának hatálya alá,
— Közös Ajánlattevők mindegyikének önállóan kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá,
— Az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban jogosult igazolni,
hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) a)-h) pontjának hatálya alá. Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) nyertessége
esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(5) bekezdés és a 63/A.§ (1) bekezdése
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatában nem
igazolta.
Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozzon arra nézve, hogy a Kbt. 63. §-a (1)
bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt két lehetőség közül melyikkel kíván élni.
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— Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a
közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem meghaladó mértékű alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1) szerint a kizáró
okok hatálya alá esik.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
G.1.) Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) és az általa a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha adózás előtti eredménye két egymást
követő évben negatív volt a 2007-2009 közötti időszakban.
G.2)
A) Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), és az általa a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen az előző 3 évre (2007,
2008, 2009.) vonatkozóan teljes forgalmuk nem éri el évente átlagosan a minimum nettó 40.000.000 forintot.
B) Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), és az általa a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek az
előző három évre (2007, 2008, 2009.) vonatkozóan összesen legalább nettó 20 000 000 forint, közösségi
közlekedés (tömegközlekedés) projekt független mérnöki vagy lebonyolító mérnöki vagy műszaki ellenőri
tevékenység ellátásából származó árbevétellel.
Megkövetelt igazolási mód:
G.1.) Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), és az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 66 § (1) bekezdés b) pontja alapján
az előző lezárt 3 üzleti évre (2007-2009.) vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
egyszerű másolatát. Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy
cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges az előző lezárt 3 üzleti év adózás előtti eredményéről.
Fenti feltételnek az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), illetve az általa a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának külön-külön, önállóan kell
megfelelniük.
G.2.) Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), és az általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján
nyilatkoznia kell az elmúlt 3 évben (2007, 2008, 2009.) elért teljes forgalmáról és az elmúlt 3 évben (2007, 2008,
2009.) közösségi közlekedés (tömegközlekedés) projekt független mérnöki vagy lebonyolító mérnöki vagy
műszaki ellenőri tevékenység keretében elért forgalmáról.
Fenti feltételnek az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), illetve az általa a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.
Az Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 4.§ 3/E és
3/D pontjai és a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Alkalmatlannak minősül
az Ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek:
M.1.) Ha a felhívás feladását megelőző három évben - az évek összességét tekintve - minimum
A) 1 db részben vagy egészben Európai Uniós támogatásból megvalósuló közösségi közlekedési projekt
független mérnöki feladatainak vagy műszaki ellenőri feladatainak ellátásából származó referenciával,
B) továbbá 1 db műszaki ellenőrzési feladat (építés és informatika) ellátására vonatkozó referenciával.
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Ajánlattevőnek nem kell feltétlenül egyetlen olyan referenciát csatolnia, ami egyszerre felel meg az A-B
pontokban foglalt követelményeknek. Ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy az A-B pontokban írt kritérium
pontonként külön-külön referenciákkal igazolja.
M.2.) Az alábbi államilag elismert végzettséggel rendelkező és a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes
ismeretével rendelkező szakemberekkel:
— 1 fő vezető mérnök, a független mérnöki tevékenység menedzselésére részben vagy egészben Európai
Uniós támogatásból megvalósuló projekttel kapcsolatban szerzett minimum 3 éves projektvezetői tapasztalattal
rendelkező főiskolai vagy egyetemi közgazdasági vagy műszaki végzettséggel,
— 1 fő mérnök képviselő, a vezető mérnök helyetteseként részben vagy egészben Európai Uniós támogatásból
megvalósuló projekttel kapcsolatban szerzett minimum 3 éves projektvezetői tapasztalattal rendelkező főiskolai
vagy egyetemi közgazdasági vagy műszaki végzettséggel,
— 1 fő építési-, építői-, illetve építmény- és épület-villamossági, illetve -gépészeti kivitelezés szakterületre
minimum 3 éves tapasztalattal rendelkező főiskolai vagy egyetemi végzettségű minőségbiztosítási mérnök,
— 1 fő szoftver, ill. rendszerbevezetés szakterületeken minimum 3 éves tapasztalattal rendelkező főiskolai vagy
egyetemi végzettségű minőségbiztosítási mérnök.
Az alábbiakban meghatározott szakterületeken műszaki ellenőri jogosultsággal és szakirányú felsőfokú, illetve
középfokú szakképesítéssel rendelkező műszaki ellenőrökkel:
— 1 fő magasépítés szakterület (ME-É-I.),
— 1 fő magasépítés szakterület (ME-É-II.),
— 1 fő mélyépítési szakterület (ME-ÉM-I.),
— 1 fő mélyépítési szakterület (ME-ÉM-II.),
— 1 fő építmény és épületgépészet szakterületre (ME-ÉG-I.),
— 1 fő építmény és épületgépészet szakterületre (ME-ÉG-II.),
— 1 fő építmény és épületgépész szakterületre (ME-ÉV-I.),
— 1 fő építmény és épületgépész szakterületre (ME-ÉV-II.),
— 1 fő közlekedési szakterületre (ME-KÉ-I.),
— 1 fő közlekedési szakterületre (ME-KÉ-II.),
— 1 fő távközlési, elektronikus hírközlési szakterület (ME-TÉ-I.),
— 1 fő elektronikus hírközlési (infokommunikációs) építmények szakterületre (ME-TÉ-II.),
— 1 fő távközlési építmények villamos szerelése szakterület (ME-TV-I),
— mérnök tervezői, illetve szakértői jogosultsággal, vagy mérnöki jogosultsággal és felsőfokú szakirányú
végzettséggel rendelkező szakember az alábbi szakterületekre,
— 1 fő informatikai rendszer tervezésében legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező informatikai felsőfokú
végzettségű a 144/2006. (IV.28.) kormányrendelet szerinti HI (vagy hatályos átsorolás előtti) jogosultságú
szakemberrel,
— 1 fő informatikai szakemberrel, felsőfokú informatikai végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlattal.
Ajánlatkérő a műszaki ellenőrök esetében a fenti, 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, illetve az építészeti-
műszaki tervezők esetében a 104/2006 (IV.28.) Korm. rend szerinti kamarai besorolásokon kívül azzal
egyenértékű jogosultságot is elfogad.
M.3.) A szervezetnél működő MSZ EN ISO 9001:2001 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási
rendszerrel, ezzel egyenértékű vagy jobb, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései érdekében tett egyéb bizonyítékaival.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
műszaki-szakmai alkalmasságát a következők szerint igazolhatja:
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— M.1.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatnia a felhívás feladását megelőző legfeljebb 3
év legjelentősebb Európai Uniós támogatásból megvalósuló közösségi közlekedési projekt független mérnöki
vagy műszaki ellenőri referenciáit, továbbá a felhívás megjelenésének napját megelőző legfeljebb három
év legjelentősebb műszaki ellenőrzési feladat ellátására vonatkozó referenciáit (kérjük megjelölni legalább
a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a teljesítés tárgyát III.2.3. pont első bekezdése szerinti
részletezettséggel, valamint a, korábbi teljesítés mennyiségére utaló más adat megjelölését), a Kbt. 68. § (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerint igazolva.
M.2.) A Kbt. 67. § (3) d) pontja alapján ismertetnie kell azon szakemberek végzettségét és képzettségét -
szakmai önéletrajzuk és a végzettségüket igazoló dokumentumok másolatának csatolásával -, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. A műszaki ellenőrök, valamint a műszaki szakértők esetén mellékelni kell a névjegyzékbe
vételről szóló igazolás másolatát is.
M.3.) A Kbt. 194. §-ára figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésének f.) pontja alapján csatolnia kell a
szervezetnél működő MSZ EN ISO 9001:2001 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerének,
vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó tanúsítványának,
vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatát.
Az Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 4. § 3/E és
3/D pontjai és a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

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
Nem

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

Nyílt

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Nem

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

15/TB-313/10

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
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A dokumentáció beszerzésének határideje 2.11.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
2.11.2010 - 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
Időtartam napokban 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2.11.2010 - 10:00
Helyszín
BKV Zrt. Székház (MAGYARORSZÁG 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) II. emelet 252. terem.

Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

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.) Eredményhirdetés időpontja: 2.12.2010 (10:00).
Eredményhirdetés tervezett helye: BKV Zrt. Székház (MAGYARORSZÁG 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) II.
emelet 252 terem.
2.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 22.12.2010.
3). Ajánlatkérő az Ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4.) A dokumentáció átvehető a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II. emelet 256.
irodában, munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvételének igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A személyesen átvett dokumentáció
átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, amelyet az Ajánlattevőnek az ajánlatához kell csatolnia.
5.) Ajánlattevőnek saját, illetve az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint az általa igénybe vett erőforrás szervezet
vonatkozásában csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának eredeti példányát, vagy
közjegyző által hitelesített, másolatát.
6.) Ajánlattevőnek és az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint közös Ajánlattevőknek a felhívás III.2.2) pontjában
foglalt G.1 alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott feltételnek önállóan, a G.2. alkalmasság
minimumkövetelményeinél meghatározott feltételeknek együttesen kell megfelelniük.
Ajánlattevőnek és az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös Ajánlattevőknek a felhívás III.2.3) pontjában
foglalt alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott feltételeknek együttesen kell megfelelniük.
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7.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer bevezetési
részére (Projekt megvalósítás) vonatkozóan támogatási szerződést kötött. A szerződés száma: KMOP-2.3.1/
A-2009-0001.
8.) Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés akkor lép hatályba, ha a FUTÁR projekt
megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményes és szerződéskötéssel zárul.
9.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle
módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
10.) A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
11.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy
a) az eljárás nyertesének visszalépése vagy
b) az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis
nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az
ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.
12.) Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő átszámítása esetén
az átszámítás alapját az ajánlati felhívás hivatalos megjelenésének napján érvényes MNB deviza közép
árfolyama képezi. Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza középárfolyamot, akkor
az azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás alapját. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban
közölni kell nyilatkozat formájában.
Amennyiben az ajánlat elkészítése során az értékek, adatok, előírások nem kerültek átszámításra, abban az
esetben erre vonatkozóan kell Ajánlattevőnek egy nyilatkozatot csatolni az ajánlatához.
13.) Az ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az ajánlatkérő és az
ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. Az
ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, azonban valamennyi nem magyar nyelvű
dokumentumhoz mellékelni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását. A fordítás tartalmának helyességéért az
Ajánlattevő felelős. A hiteles fordítás tekintetében az 1991. évi XLI. törvény és a végrehajtására kiadott 13/1991.
(IX.26.) IM rendelet, valamint a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986 (VI.26.) számú
IM rendelet az irányadóak
14.) Az ajánlatban valamennyi igazolást - figyelemmel a Kbt. 20. § (3) bekezdésére - hiteles másolatban kell
benyújtani. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a
minta szerint kell megtenni és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani.
15.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) és Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira
vonatkozóan.
16.) Ajánlattevőnek a Kbt. 71. §. (3) pontjában meghatározottak szerint kell eljárnia.
17.) Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodik, úgy az erőforrást
nyújtó szervezet, az a szervezet vagy személy lehet, amely nem minősül alvállalkozónak, és az Ajánlattevőnek
a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít, továbbá nem minősülhet erőforrásnak a
Kbt. 66. § (1) a)-c) pontja, a 67. § (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.



HL/S S181
17/09/2010
276763-2010-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9/9

17/09/2010 S181
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9/9

Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy
a Kbt. 65. § (3) bekezdés értelmében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, úgy az igénybe vett
erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik:
a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;
b) az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
hiányában az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.
18.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéstől számított
8 (nyolc) napon belül be kell mutatnia korlátlan számú káreseményre vonatkozó, legalább 10 000 000 HUF/
káresemény és legalább 100 000 000 HUF/év értékű mérnöki szolgáltatásra irányuló felelősségbiztosítási
kötvényt, mely a szerződés teljesítése során a független mérnöki munkákhoz biztosítási fedezetet jelent.
19.) Ajánlatkérő az ajánlattevő számára előírja, hogy tájékozódjon az adózásra, a környezet-védelemre,
valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, figyelemmel a Kbt. 55. § (3) bekezdésére.
Ajánlattevőnek erről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
20.) A hirdetmény ellenjegyzése a Kbt. 6.§ (2) bekezdésének megfelelően megtörtént.

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

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

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető

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

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
14.9.2010


