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A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Akácfa u. 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Igazgatóság Beszerzési és Szerződési
Főosztály
Címzett: Schifner Marianna
Telefon: +36 1 461-65-78
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 1 461-65-24
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén



xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A FUTÁR projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása az európai uniós
támogatásból adódó előírásoknak megfelelően vállalkozási szerződés alapján
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően



Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A FUTÁR projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása az európai uniós
támogatásból adódó előírásoknak megfelelően.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További
tárgyak:

79416200-5
79410000-1
79311300-0
79340000-9
79952000-2

II.1.7)



Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Alapvetőbb feladatok:
1) Hirdetőtáblák, tájékoztatási táblák, emlékeztető táblák elkészítése és grafikai
tervezése és gyártása, kihelyezése, valamint (az A és B típusú táblák esetében)
karbantartása az ajánlatkérő által előzetesen megjelölt helyszínen;
“A” típusú hirdettőtábla : 2 db
“B” típusú hirdetőtábla: 19 db
“C” típusú tájékoztatási tábla: 238 db
“D” típusú emlékeztető tábla: 257 db
2) Szórólapok, nyomdai kiadványok tervezése, készítése, az ÚMFT Arculati
kézikönyvben meghatározott elemekkel, amelynek mennyisége 200.000 darab.
3) Rendezvények szervezése, lebonyolítása
a) Nyitó ünnepség (150 fő) 1 alkalom
b) Konferencia és záróünnepség (80-100 fő) 1 alkalom
c) Konferencia utáni zártkörű vacsora (20-40 fő) 1 alkalom
4) Reklámtárgyak készítése (45.000 darab)
5) PR film elkészítése (1 darab)
Ajánlattevőnek a feladat ellátása során az ÚMFT Arculati Kézikönyv előírásait is
figyelembe kell vennie.
A részletes feladatmeghatározás a dokumentáció 10. sz. mellékletében (Műszaki
leírás) található.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2012/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk



III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naptári naponként 0,5%, (maximum 15
%), hibás teljesítés esetén 10%, a teljesítés meghiúsulása esetén 15% kötbért
érvényesíthet. A kötbér alapja az egyes feladatokra vonatkozó nettó vállalkozói díj.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásról az ajánlattevőnek a Kbt.
53/A§ (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell. A biztosíték az ajánlattevő választása
szerint Kbt. 53/A§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában biztosítható.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt.305.§ (3) bekezdése szerint - a Kbt. 305.§
(1) bekezdésében foglalt teljesítési igazolás alapján – teljesíti. A fizetési határidő a
teljesítéstől számított 45 nap, a számla átutalással kerül kiegyenlítésre. Ajánlatkérő
előleget nem fizet. Ajánlatkérő részletekben törénő teljesítésben kíván megállapodni
az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a dokumentációban meghatározott feladatok
elvégzésére ajánlott ellenszolgáltatást díjtáblázatba foglalva, a dokumentációban
meghatározottak szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok 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)-i) pontokban,
valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok
fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt.61.§ (1) bekezdés a)-c) pontokban
felsorolt 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, vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezet 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 a Kbt. 249.§ (3) bekezdése
szerinti nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt.60.§ (1) bekezdésének, valamint a
Kbt.61.§ (1) a)-d) bekezdésének hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság



Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell
- a Kbt. 66 § (1) bekezdés b) pontja alapján saját, vagy jogelődje előző lezárt 3
üzleti évre 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.
- a Kbt. 66 § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 (három) évek teljes -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, valamint ugyanezen
időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgyában (részben vagy egészben Európai
Uniós forrásból támogatott projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység) elért
– általnos forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Ha az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 (tíz) százalékát megahaladó
mértékben bevonni kívánt alvállalkozó Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert az ajánlatkérő által előírt időszak után kezdte meg
működését, akkor az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerint kell eljárnia.
Ajánlattevő a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelménynek a Kbt. 69.§
(5) bekezdése szerint a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó
mértékben bevonni kívánt alvállalkozóval együttesen is megfelelhet. Ebben az
eseten a Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerinti alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell
az alvállalkozó nevét, címét továbbá az ajánlattevő alkalmasságához szükséges Kbt.
66.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat.
A Kbt. 65.§ (3) bekezdés szerinti szervezetnek a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti
igazolásokat is csatolni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha
- adózás előtti eredménye az előző 3 lezárt üzleti évek során legalább két évben
negatív volt.
A fenti feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), illetve az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának külön-külön, önállóan kell megfelelniük.
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az előző
három évben összességében:
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételük együttesen nem érte
el a nettó 40 millió forintot
- a közbeszerzés tárgyában (részben vagy egészben Európai Uniós forrásból
támogatott projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység) elért - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételük együttesen nem érte el a nettó 20 millió
forintot.
A fenti alkalmassági feltétel esetében az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékéne
10 százalékát meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt.
69.§ (8) bekezdés szerinti alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.



Ajánlatkérő a fenti alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (3) bekezdés szerinti
szervezet bevonásával is megfelelhet, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a Kbt. 4.§
3/E. pontjára.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának:
M1)
A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb részben vagy egészben
európai uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódó komminkációs
tevékenységének lebonyolítására vonatkozó referenciáit (legalább a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás (projekt) tárgya, továbbá az M1)
a) pont tekintetében az ellenszolgáltatás összege, az M1) b)-d) pontok tekintetében
a korábbi teljesítés mennyiségére utaló más adat megjelölésével, a 68. § (1)
bekezdése szerint igazolva. A referencia igazolásnak olyan részletezettségünek kell
lennie, amelyből az alkalmassági előírásoknak történő megfelelés egyértelműen
megállapítható.
M2)
A Kbt. 67.§ (3) bek d) pontja alapján ismertetnie kell azon szakember(ek)
végzettségét és képzettségét - szakmai önéletrajzuk és a végzettségüket igazoló
dokumentumok másolatának csatolásával -, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 69.§ (5)
bekezdése szerin a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó
mértékben bevonni kívánt alvállalkozóval együttesen is megfelelhet. Ebben az
eseten a Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerinti alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell
az alvállalkozó nevét, címét továbbá az ajánlattevő alkalmasságához szükséges
szerinti igazolásokat, nyilatkozatokat.
A Kbt. 65.§ (3) bekezdés szerinti szervezetnek a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti
igazolásokat is csatolni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója, valamint a Kbt. 69.§ (8) bekezdése szerinti alvállalkozó, ha
együttesen nem rendelkeznek
M1)
a) az ajánlattételi határidőt lejártát megelőző 36 hónap során teljesített,
összességében legalább nettó 15 000 000 forint értékű, részben vagy egészben
európai uniós forrásból megvalósuló projekt az ÚMFT Arculati Kézikönyv előírásait
is magában foglaló kommunikációs tevékenységének lebonyolítására vonatkozó
referenciával.
b) az ajánlattételi határidőt lejártát megelőző 36 hónap során teljesített legalább
2 darab szóró és/vagy reklámanyagok, illetve ajándéktárgyak tervezéséről és
készítéséről szóló referenciával;
c) az ajánlattételi határidőt lejártát megelőző 36 hónap során teljesített legalább
2 darab legalább 100 fős rendezvény megszervezéséről és lebonyolításáról szóló
referenciával.



d) az ajánlattételi határidőt lejártát megelőző 36 hónap során teljesített legalább 1
darab PR film elkészítéséről szóló referenciával.
A fenti referencia követelményeket nem kötelező egy szerződésből teljesíteni.
M2)
a) legalább 1 fő felsőfokú (egyetem vagy főiskola) kommunikációs vagy marketing
szakirányú végzettséggel, PR és kommunikáció területén legalább 5 éves
tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
b) legalább 2 fő PR és kommunikáció területén legalább 3 éves tapasztalattal
rendelkező szakemberrel;
c) legalább 2 fő szóró-, és reklámtárgyak, illetve ajándéktárgyak tervezésében és
kivitelezésében legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
d) 2 fő a rendezvényszervezés területén legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező
szakemberrel.
Ajánlatkérő a fenti alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (3) bekezdés szerinti
szervezet bevonásával is megfelelhet, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a Kbt. 4.§
3/E. pontjára.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)

Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
15/T-442/10
IV.3.2)



Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/01/10 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/01/10 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/01/10 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00
Helyszín : BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése
alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a
felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben”
Azonosító: KMOP-2.3.1/A-2009-0001
V.3) További információk (adott esetben)



V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlatok bontásától számított 30. nap
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az összegezés átadásától vagy megküldésétől számított 15. nap
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a dokumentációt térítés nélkül bocsátja az ajánlattevők
rendelkezésére. Az ajánlatkérő a jelen eljárás dokumentációját teljes terjedelmében
elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol),
kérésre elektronikus úton küldi meg. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett
dokumentáció átvételét az ajánlattevők által 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 megérkezése szükséges az esetleges kiegészítő tájékoztatás
megküldéséhez is. Ajánlattevőnek a visszaigazoló adatlapot ajánlatához csatolnia
kell. . A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának le kell töltenie.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő az eljárás tárgyának finanszírozására támogatásra irányuló igényt
nyújtott be. A Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján a 82.§-t, a 99/A.§ (1) bekezdését,
valamint a 303.§-t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek
minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása.
2. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
3. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlattevő nem magyar nyelven is
becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem magyar nyelvű dokumentumhoz
nem hiteles magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. Az ajánlat értelmezési
szempontjából a magyar fordítás az irányadó.
4. Az ajánlati árakat magyar forintban kell megadni.
5. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatában
meg kell jelölnie a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz



százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét és százalékos arányát, amelynek teljesítésében
a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Ajánlattevőnek a Kbt. 71. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakról is nyilatkoznia kell, amennyiben az ott
foglaltak nem állnak fenn, ajánlattevőknek nemleges nyilatkozatukat kell csatolniuk.
Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatában meg
kell jelölnie a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervet. A Kbt. 71.§ (1)
bekezdés d) pontja alapján a Kbt. 69.§ (8) bekezdésének alkalmazása esetén meg
kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó alvállalkozók
nevét és címét.
6. Ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának és az
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolati formában.
Amennyiben ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozójának, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek még el nem bírált
módosítási kérelme van a cégbíróságon, úgy az elektronikus változásbejegyzési
kérelemnek kinyomtatott és az azt szerkesztő ügyvéd által aláírt példányát köteles
ajánlata részeként benyújtani Ajánlattevő képviseletére jogosult személynek
csatolnia kell a hatályos aláírásí címpéldányát, vagy aláírás mintát egyszerű
másolatban.
7. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen
munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában
(1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II. emelet 256. irodában. Az ajánlattételi határidő
napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van lehetőség
az ajánlatok személyes benyújtására. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok
minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az ajánlatkérő
által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás
helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe,
azonban határidőben benyújtott ajánlatnak csak az tekinthető, amely a felhívásban
megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlati határidő lejártának időpontjáig.] A
késve beérkező ajánlat befogadására nincs lehetőség; azokat az ajánlatkérő érdemi
vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a
közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdésére
tekintettel a szerződés teljesítésétől (illetve eredménytelen eljárás esetén az
eljárás lezárulásától) számított öt évig (illetőleg a jogorvoslati eljárás jogerős
befejezéséig) az ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat
visszaszolgáltatására nincs lehetőség. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy 2010. december 24 – január 2. között a BKV Zrt. székháza
zárva tart, ebben az időszakban az ajánlatok nem adhatók le.
8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eredményhirdetés
esetében a Kbt. 250.§ (3) bekezdés h) pontja szerint jár el.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 83 §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/20 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be



Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték



4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


