
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
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):
Címzett: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési és Szerződési Főosztály, 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):
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 x
Regionális/helyi szintű
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



Általános 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]
xVárosi 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 BKV Zrt. M3 metróvonalán URH rádiórendszer kiépítése, a hozzá tartozó
berendezések és készülékek, valamint egyéb anyagok szállítása, illetve a
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, vállalkozási szerződés keretében.
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)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés



Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Budapest, M3 metróvonal
NUTS-kód HU101
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
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 BKV Zrt. M3 metróvonalán URH rádiórendszer kiépítése, a hozzá tartozó
berendezések és készülékek, valamint egyéb anyagok szállítása, illetve a
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45314000-1
További
tárgyak:
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)
A BKV Zrt. M3 metróvonalának rekonstrukciója keretében a járműirányítási,
felügyeleti feladatok ellátásához, valamint a BKV Zrt. technológiai üzemeltetési,
karbantartási igényeihez igazodó, saját tulajdonban és üzemeltetésben lévő:
- egycsatornás;
- analóg vagy digitális;
- VHF sávú;
- félduplex üzemmódú;
- bázisállomásokkal működő;
- zárt diszpécseri (beszédcélú) URH rádiórendszer kiépítése, a hozzá tartozó
berendezések és készülékek, valamint egyéb anyagok szállítása, illetve a
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, azaz:
&#61656; Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése,
bontása;
&#61656; Állomási antennarendszer és (nem sugárzó) kábelezés szállítása,
kiépítése;
&#61656; Felszíni antennarendszer és kábelezés szállítása, kiépítése;
&#61656; Bázisállomások szállítása, kiépítése;
&#61656; Diszpécseri és távfelügyeleti állomások szállítása, kiépítése;
&#61656; Szerelvény rádió berendezések szállítása, telepítése;
&#61656; Hordozható rádió berendezések szállítása, programozása;
&#61656; Szerviz berendezések, karbantartási anyagok szállítása, felhasználói,
üzemeltetői és karbantartási, javítási dokumentációk, oktatások
Az elvégzendő feladat részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció részét
képező rendszertechnikai terv tartalmazza.
o 20 db bázisállomás;
o 113 db mobil rádió;
o 150 db kézirádió;
o 26 800 m sugárzó kábel telepítése
A mennyiségek részletes ismertetését az Ajánlatételi Dokumentáció részét képező,
beárazandó tételes költségvetés tartalmazza.
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: 6
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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 vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása
esetén kötbért érvényesíthet. Ajánlattevőnek minimálisan 36 hónap jótállást kell
vállalnia.
A nyertes ajánlattevő a szerződés értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosíték
benyújtására köteles. A kivitelezés végét követően a nyertes Ajánlattevő a
szerződés értékének 3 %-át kitevő jóteljesítési biztosíték nyújtására köteles,
időtartama a garanciális idő vége.
A biztosíték a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevő választása
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél
bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, biztosítási
szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a teljesítés igazolását követően, (2 db
részszámla és 1 db végszámla alapján) a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint
átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő halasztott fizetésben és az ellenszolgáltatás részletekben történő
fizetésében kíván megállapodni. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
35/2004. (XII. 28.) IHM Rendelet (RAT) előírásai
Nemzeti Hírközlési Hatóság K10529-7/2009. sz. és 11183-2/2010
Frekvenciakijelölési Határozat
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)-h) 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 írásban kell nyilatkoznia,
hogy nem tartozik a Kbt.60.§ (1) bekezdésének, valamint a Kbt.61.§ (1) a)-d)
bekezdésének hatálya alá.
- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a közbeszerzés értékének 10
%-át meg nem meghaladó mértékű alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § és a 61. § szerint a
kizáró okok hatálya alá esik.
- Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 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, valamint a 61.§ (1) a)-d) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az
ajánlatában nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének) és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának az ajánlathoz külön-külön csatolnia kell:
a.) a Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlattételi felhívás feladásának
napjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű, az Ajánlattevő, illetőleg a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója számláját vezető bank(ok) által kiállított igazolást (egyszerű
másolatban), az alábbi tartalommal:
o volt-e számláján a nyilatkozat kibocsátását megelőző egy évben 30 napot
meghaladó sorban állás,
o fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell:
b.) a Kbt. 66 § (1) bekezdés c) pontja alapján a 2007-2009. évek éves nettó
árbevételéről szóló nyilatkozatát, továbbá a 2007-2009. évek vonatkozásában, a
közbeszerzés tárgyában (földfelszín alatti távközlési hálózat építéséből származó,
az analóg és/vagy digitális URH rendszerek telepítéséből származó, valamint a
diszpécseri ((ipari jellegű)) rádiókészülékek eladásából származó) elért forgalmáról
szóló nyilatkozatát.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés



teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek és az erőforrást nyújtó szervezetnek
külön-külön nyilatkozni kell, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (a közös ajánlattevő) és az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha
a.) bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján – a pénzintézeti
nyilatkozat alapján – a nyilatkozat kibocsátását megelőző egy évben:
o fedezethiány miatt 30 napot meghaladó sorban állás volt, vagy jelenleg 30 napot
meghaladó sorban állás van; vagy
o fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget;
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 (a közös ajánlattevő) és az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha:
b.) az előző 3 évben (2007-2009) a teljes nettó árbevételük a három év átlagában,
együttesen nem érte el a nettó 400 000 000 HUF-ot, amelyből:
o a földfelszín alatti távközlési hálózat kiépítéséből származó árbevételük nem érte
el a három év alatt összesen minimum nettó 50 000 000 HUF-ot; és
o a 160 MHz-es és/vagy 450 MHz-es tartományban analóg és/vagy digitális
URH rendszerek telepítéséből származó árbevételük nem érte el a három év alatt
összesen a minimum nettó 100 000 000 HUF-ot; továbbá
o a diszpécseri (ipari jellegű) rádiókészülékek eladásából származó árbevételük
nem érte el a három év alatt összesen a minimum nettó 30 000 000 HUF-ot.
A b) pontban foglalt feltételnek az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója együttesen is megfelelhet.
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:
a.) ismertetnie kell az ajánlattételi határidőt megelőző öt év (2005-2009.) során
végzett legjelentősebb, diszpécseri rádiórendszer telepítésére vonatkozó munkáit
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a munka tárgya, továbbá
az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi munka mennyiségére utaló más adat
megjelölésével) a 68. § (1) bekezdése szerint igazolva.
b.) A Kbt. 67. § (2) e) pontja alapján ismertetnie kell azon szakemberek
végzettségét és képzettségét - szakmai önéletrajzuk és a végzettségüket igazoló
dokumentumok másolatának csatolásával -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Névjegyzékbe vétel esetén mellékelni kell a névjegyzékbe vételről szóló igazolás
egyszerű másolatát, a villamosmérnök végzettségű tervező tekintetében a 3/1998.
(II. 11.) KHVM rendeletnek megfelelő engedély egyszerű másolatának csatolása is
szükséges.



Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében – a Kbt. 4. § 3/D és 3/E pontjában meghatározott esetekben – más
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65.§
(3) és (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. A ajánlattevőnek és az erőforrást nyújtó szervezetnek külön-külön
nyilatkozni kell, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
fennáll-e, és ha igen, milyen formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek:
o az ajánlattételi határidőt megelőző öt év (2005-2009) során teljesített, összesen
legalább 4 bázisállomást tartalmazó önálló diszpécseri rádiórendszer telepítésére
vonatkozó igazolt referenciával;
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 legalább az alábbi végzettséggel
rendelkező szakemberekkel:
o 1 fő a 244/2006 Kormányrendelet szerint névjegyzékbe vett, távközlésben járatos
villamosmérnök végzettségű szakemberrel, mint felelős műszaki vezetővel;
o 1 fő minőségbiztosítási és munkavédelmi koordinátorral;
o 1 fő a 244/2006 Kormányrendelet szerint névjegyzékbe vett, távközlésben járatos
villamosmérnök végzettségű tervezővel;
o minimum 3 fő, műszaki szakirányú végzettségű (legalább szakmunkás
bizonyítvánnyal rendelkező) munkahelyi vezetővel.
A fenti feltételeknek az ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az általa a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója együttesen is megfelelhet
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?
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
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás



VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Ajánlati ár 92
Digitális rendszer megajánlása 5
Többlet garancia megajánlása a három
év alapgarancián felül
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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)
BKV Zrt. 15/TB-245/10.
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: 2010/10/05 (év/hó/nap )
Időpont: 08:00
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: 2010/10/05 (év/hó/nap) Időpont: 08:00
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: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/10/05 (év/hó/nap)
Időpont: 08:00
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?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. november 03., 14,00. óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. november 23.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A tárgyalás menete:
A tárgyalást ajánlatkérő műszaki kérdésekben, illetve a szerződéses feltételekkel
kapcsolatosan tartja annak érdekében, hogy az ajánlattevők számára a feltételek
egyértelműek legyenek.
A tárgyalások lezárásával az ajánlattevők új ajánlatot adnak, mely csak abban az
esetben lehet az Ajánlatkérő számára az eredeti ajánlatnál kedvezőtlenebb, ha a
műszaki ill. a szerződéses feltételek módosulása miatt Ajánlatkérő erre lehetőséget
ad.
Ajánlatkérő – valamennyi ajánlattevő részvételével – egy tárgyalási fordulót
kíván tartani azzal, hogy ha egy tárgyalási forduló alkalmával nem sikerül
valamennyi műszaki/gazdasági/szerződéses kérdést egyértelműen tisztázni, úgy
Ajánlatkérő további tárgyalási napon, újabb forduló(k)ban folytatja Ajánlattevőkkel
a tárgyalásokat. A műszaki/gazdasági/szerződéses feltételek véglegesítése után,
a tárgyalások lezárását követően az Ajánlatkérő felkéri az Ajánlattevőket, hogy a
tárgyalásoknak megfelelően nyújtsák be végleges ajánlatukat.
Az Ajánlattevők a tárgyalás(ok) lezárását követően, az Ajánlatkérő által
meghatározott időpontra nyújthatják be a végleges ajánlati árat tartalmazó
felolvasólapot zárt borítékban.
A borítékra rá kell írni az Ajánlattevő nevét, székhelyét és, hogy „Végleges
ajánlati ár – Az M3 metróvonalán URH rádiórendszer kiépítése, a hozzá tartozó
berendezések és készülékek, valamint egyéb anyagok szállítása, illetve a
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, vállalkozási szerződés keretében.”.
Amennyiben a megjelölt határidőig az Ajánlattevő nem közli a végleges árajánlatát,
az Ajánlatkérő az eredeti árajánlatot veszi az elbírálásnál figyelembe.
A tárgyalás befejezésével (azaz a végleges ár közlésével) 30 napig tartó ajánlati
kötöttség jön létre.
Az első tárgyalás időpontja: 2010. október 08. 08:00 óra
Helye: a BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. II. emelet 252-es tárgyaló



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 jelen eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus
úton hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/kozbeszerzes). A dokumentáció
letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. Az elektronikus úton hozzáférhetővé
tett dokumentáció letöltését 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 a helyszíni konzultáción készült
emlékeztető, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás megküldéséhez is.
Az eljárásban való részvétel feltétele az Ajánlattételi dokumentáció Ajánlatkérő
honlapjáról történő letöltése.
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:
0-10
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:
Az első részszempont esetén a pontszám megadásának módszere: a
Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É. 84.) ajánlásának III.A.1. pontja szerinti
arányosítás; a többi részszempont esetében pontkiosztás. A módszerek részletes
ismertetése az ajánlattételi dokumentációban történik.
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.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben
az esetben a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint köteles igazolni azt is, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevőnek és az erőforrást nyújtó
szervezetnek külön-külön nyilatkozni kell, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában.
2.) 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. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi
határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére feljogosított személy által
átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.



3.) 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. Az ajánlatkérő a jelen eljárás dokumentációját teljes terjedelmében
elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/kozbeszerzes).
A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció
letöltésének igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A személyesen átvett
dokumentáció átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, amelyet az
ajánlattevőnek az ajánlatához kell csatolnia. 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.
4.) 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.
5.) Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) a)-b) pontjai alapján csak az eljárás nyertesével vagy
az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a Kbt. 60.§ (1)
bekezdésének, valamint a 61.§ (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával
kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok)
benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a
szerződést.
6.) Helyszíni konzultáció: helyszíni konzultációt biztosítunk. A konzultációk időpontja
a hirdetmény megjelenését követő második hét:
- Kedd - M3 metróvonal Kőbánya-Kispest végállomás, forgalmi iroda, időpont: 23
óra 30 perc!
7.) Az ajánlattételi határidő a Kbt. 25. § (2) bekezdésére tekintettel lett megállapítva.
8.) Ajánlattevő a Kbt. 83. §-a szerint biztosítj aa hiánypótlás lehetőségét.
9.) A jelen Ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/13 (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) ----------------------


