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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1.
Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési
címe:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.)
Beszerzés és Közbeszerzés
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Kapcsolattartás:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet jobb 9. iroda
Ráti Angéla
Telefonszám: +36-30 774-1265
Faxszám:
+36-1-235-10-44
E-mail cím: angela.rati@bkk.hu; kozbeszerzes@bkk.hu
2.

Az eljárást megindító hirdetmény és közzétételének napja

Hirdetmény: 2013/S 155-271354 iktatószámon, 2013. augusztus hó 10. napján került
közzétételre.
3.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt az ajánlatételre felkért Ajánlattevők részére
térítésmentesen, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikusan
rendelkezésre bocsájtja. A dokumentáció átvételét ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek,
vagy az első részben megnevezett alvállalkozónak, elektronikus úton vissza kell igazolnia
cégszerűen aláírt formában legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.

4.

A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Tárgy: „Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és
fejlesztése”
Mennyiség:
Jelzőlámpa üzemeltetési feladatok:
1 082 db jelzőlámpás csomópont al- és felépítményeivel (–25%);
23 db sárga villogó berendezés (+20%);
1 db magasságkorlátozás előjelző
Jelzőlámpa fejlesztési feladatok:
80 db jelzőlámpás terepi vezérlőberendezés cseréje, segélyhívó berendezés kiépítése (+50%);
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106 db jelzőlámpás terepi vezérlőberendezés központi kapcsolatának megteremtése,
segélyhívó rendszer kiépítése(+50%), ezen belül 20 csomópont forgalomirányító központra
kötése GPRS – vagy ezzel egyenértékű – technológiával;
3 db parkolóban a forgalomirányító központba integrált parkolás-irányítási rendszer kiépítése
(+33%);
2 db helyszínen a forgalomirányító központba integrált változtatható jelzésképű tábla
telepítése (+50%);
100 db csomópontban forgalomfüggő irányítási rendszer bevezetése (+50%);
100 db csomópontban esélyegyenlőségi elvárás biztosítása (+50%).
A fejlesztési feladatoknál részletezett eszközöket a fejlesztés után a szerződés lejártáig
üzemeltetni is kell.
CPV:
50100000, 50232000, 50232200, 45316213, 45316200, 45316210
5.

A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés keretében a budapesti jelzőlámpás közúti forgalomirányító
berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése.
6.

A szerződés időtartama

A Szerződés 2014. január 1-től 2017 december 31-ig hatályos.
7.

Teljesítés helye: Budapest

8.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A kifizetések pénzneme: Forint (HUF). Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű,
ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése szerint teljesít. A
teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1)-(3) bekezdése szerint állítja ki. A részletes
fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
9.
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
10.

Az ajánlatok bírálati szempontja:

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11.

A hiánypótlás lehetősége:

A Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint.
12.

Az ajánlattételi határidő:

2013. november 25. 1300 óra
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13.

Az ajánlat benyújtásának címe:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21 5. emelet 509-es szoba
14.

Az ajánlattétel nyelve:

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania. Az ajánlat a magyar
nyelven kívül más egyéb nyelven nem nyújtható be. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel
nyelve a magyar, az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/
igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok ajánlattevő által készített, vagy készítetett
magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel idegen, vagy részben idegen nyelvű
okiratot nem fogad el.
15.

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak felsorolása:

Helye: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló
Ideje: 2013. november 25. 1300 óra
Jelenlét: a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
16.
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályok:
A tárgyalások során ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, a műszaki tartalomról és az
ajánlati árról kíván tárgyalni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokat Ajánlattevők együttes részvételével kezdi meg és folytatja le.
A tárgyalásokon Ajánlattevőket cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti
ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott
személy képviselheti.
A tárgyalások folyamán az Ajánlattevők jogosultak az ajánlatukat módosítani. Ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívásban meghatározott első tárgyalási fordulótól kezdődően több tárgyalási
fordulót tervez egymás után lefolytatni. A tárgyalások során ajánlattevők írásban teszik meg
ajánlatukat. Ezt követően Ajánlatkérő újabb írásban történő ajánlattételre hívja fel az
Ajánlattevőket. A tárgyalások végső fordulója előtt Ajánlatkérő meghatározza a végső ajánlat
megadásának időpontját is.
A végső ajánlatban ajánlattevő az eredeti ajánlatban benyújtott megajánláshoz képest azonos
vagy kedvezőbb ajánlatot tehet.
A végső ajánlat megtételével egyidejűleg úgy ajánlatkérő, mint ajánlattevő számára ajánlati
kötöttség jön létre a Kbt. 96. § (4) bekezdése értelmében.
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Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet minden jelen lévő aláírja.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 60.
§ (3) bekezdésére. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának
meglétét Ajánlatkérő ellenőrzi.

17.

Az első tárgyalás tervezett időpontja:
2013. november 29. 1000 óra

18.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalás befejezésétől, egyben lezárásától számított 30
nap.
19.

A szerződéskötés tervezett időpontja:

Szerződéskötés tervezett időpontja: az összegezés megküldését követő 11. napon

20.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

20.1. Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetésére
vonatkozóan:
Az ajánlatkérő késedelmes, vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén
kötbért érvényesíthet, melynek mértékét az ajánlattételi dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás: nyertes ajánlattevőnek az elvégzett feladatokra, az üzemeltetés során beépített
végleges berendezésekre, alkatrészekre és részegységekre az ajánlattételi dokumentáció részét
képező szerződéstervezet szerinti jótállást kell vállalnia.
20.2. Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek fejlesztésére
vonatkozóan:
Az ajánlatkérő késedelmes, vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén
kötbért érvényesíthet, melynek mértékét az ajánlattételi dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás: nyeretes ajánlattevőnek a jelzőlámpa-fejlesztési feladatok eredményére, a fejlesztési
feladatok elvégzése során leszállított és üzembe helyezett tárgyi eszközökre és szoftverekre az
ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerinti jótállást kell vállalnia.
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21.

További információk:

1. Az ajánlathoz minden esetben csatolnia kell az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az
alábbi dokumentumokat:
1.1. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az Ajánlattevő /10 % feletti
alvállalkozó/ erőforrást nyújtó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát,
akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő
bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás
másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási
címpéldányának másolati példányát.
1.2. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése
szerinti adatokat, ajánlattevői nyilatkozatot. Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott
felolvasólap tartalma szerint kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő 0;- Ft-os megajánlást nem
fogad el, tekintettel arra, hogy a Kbt. 5. §-a alapján ajánlatkérő visszterhes szerződést köt.
1.3. Ajánlattevő csatolja a szerződéstervezet tartalmára vonatkozó nyilatkozatot.
1.4. Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát a Kbt. 54. § (1) bekezdése tekintetében.
1.5. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról.
1.6. Ajánlattevő csatolja a Felolvasólapon megadott nettó ajánlati árat megalapozó
Ártáblázatot.
1.7. Ajánlattevő csatolja műszaki szakmai ajánlatát.
2. Az ajánlattevőnek a tárgyalás(ok) befejezését követően kifejezetten nyilatkoznia kell a
Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakra.
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4. Közös ajánlattevők esetében nyomatékosan felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
benyújtandó nyilatkozatokból ki kell derülnie, hogy az a közös Ajánlattevőkre vonatkozik.
Amennyiben a közös ajánlattevők meghatalmazzák az egyik konzorciumi tagot
(konzorciumvezetőt), hogy nevükben ajánlatot tegyen, úgy a képviselőnek a benyújtandó
nyilatkozatokat a közös ajánlattevők nevében kell aláírnia, nem elegendő az, hogy a saját
nevében írja alá cégszerűen.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 20 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja
elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az
ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati
biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesneklennie. Ajánlattevőnek az ajánlati
biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító
„készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési
értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak az eredeti vagy másolati példányának, vagy
bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvény eredeti vagy kibocsátóáltal hitelesített másolati példányának
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csatolása útján kell Fizetési számlára történő befizetés esetében a kedvezményezett a BKK
Zrt. A BKK Zrt. 11794008-20537135-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati
biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték Budapest
jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése”).
A Kbt. 59. § (4) értelmében, amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt
ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul
meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A Kbt. 59. (5) értelmében a biztosítékot vissza kell fizetni:
a) az ajánlattevők részére az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának
érvénytelennényilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek
megküldött értesítést követő tíz napon belül;
b) a nyertes ajánlattevő, valamint - a 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második
legkedvezőbb ajánlatottevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül, kivéve,
ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint amegkötött szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé válik.
6. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései
irányadók.
7. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű irattal együtt annak egyszerű
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
8. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az
irányadóak.
9. Az ajánlatot benyújtásának formai követelményei a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján:
a) Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan
lefűzve (történhet például de nem kizárólagosan összekapcsolással, zsinórral,
ragasztással, sínnel, stb.), az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy
postai úton kell benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel.
b) A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az ajánlatot oldalszámokat
tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de
lehet számozni.
c) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást
(erőforrást) nyújtó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá
kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek,
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátnia.
d) Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban 1 eredeti papír alapú példányban kell
benyújtani. Az ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező, azt teljes
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terjedelemben tartalmazó 2 db, CD vagy DVD adathordozót nem szerkeszthető
formában is kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni. Minden esetben a papír alapon
benyújtott ajánlat tartalma a mérvadó. Az ajánlat részét képező ártáblázatokat Excel
formátumban is kérjük az elektronikus adathordozón benyújtani.
e) Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson az Ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell
tüntetni: „Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése
és fejlesztése”, valamint „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”. A
postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére a bontás helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidőig
sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve futár küldemények
elvesztéséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.

10. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
22.

a

Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. november 11.
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