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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227646-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
2014/S 127-227646

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatásmegrendelés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Címzett: dr. Günther Balázs
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741087
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet
Címzett: dr. Sirály Katalin
1011 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17998331
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax:  +36 17990141
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet
Címzett: dr. Sirály Katalin
1011 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17998331
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax:  +36 17990141
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet
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Címzett: dr. Sirály Katalin
1011 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17998331
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax:  +36 17990141

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

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
B9: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése midi autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 2: Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel
végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
B9: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése midi autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
60112000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
B9: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése midi autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel
Járműszám: 25 db a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint +10 db autóbusz üzemeltetése, a megrendelő döntése
alapján a szerződéstervezet szerint. , Éves teljesítmény: 1 500 000 kocsikilométer a Kbt. 46. § (2) bekezdése
szerint + 60% a megrendelő döntése alapján a szerződéstervezet szerint.
A megjelölt autóbusz darabszám a csúcsidőszakban szükséges un. forgalmi jármű szükségletet jelenti.
További információkat a Műszaki Leírás és mellékletei tartalmazzák.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

mailto:kozbeszerzes@drsk.hu
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Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér az alábbiak és a szerződéstervezetben foglaltak szerint:
Vállalkozó amennyiben a Szerződésben, illetve mellékleteiben vállaltakat hibásan teljesíti, illetve a
szerződéstervezet 3. sz. mellékletben meghatározott minőségi és teljesítményi mutatók értékeit nem éri el,
úgy köteles a szerződéstervezetben meghatározott módon a szerződéstervezet 3. sz. mellékletben megjelölt
mértékű kötbéreket fizetni., A kötbér kiszabása havonta történik, az adott hónapra eső valamennyi kötbér
együttes összegével.
Teljesítési biztosíték: a teljesítési biztosíték összege a hasznos vonali kocsi kilométerenként (kkm) megajánlott
nettó egységár és a szerződés szerinti évente minimum megrendelésre kerülő kkm hasznos teljesítmény (1 500
000 kkm) szorzatának 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig
kell rendelkezésre bocsátani, ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerinti
(bank vagy biztosító által vállalt garancia, óvadékként ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés/átutalás,
banki készfizető kezesség biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást
tartalmazó- kötelezvény) formában.
A teljesítési biztosítékkal kapcsolatos feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték kifizetése a teljesítés igazolás alapján kiállított számla megrendelő általi kézhezvételét követő 30
napon belül átutalással történik a Kbt. 130.§ és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés alapján, azzal, hogy Ajánlattevő
havonta jogosult számla kiállítására a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Ajánlatkérők felhívják a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében
alkalmazni kell.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: - Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá esik.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok fennállnak.
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Igazolási mód az ajánlattevőre (közös ajánlattevőre) vonatkozóan:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, a Kbt. 56. § (2)
bekezdésben, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2-11 §. meghatározottak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 57.§ (1) bekezdés e) pontja szerint, a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 3.§ c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlatban a 261/2011 (XII.7.) Korm. rendeletnek
valómegfelelést bizonyító okirat egyszerű másolatát abban az esetben, ha ajánlatkérő számára nincs a Kbt.
36.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető nyilvántartás ennek ellenőrzésére.
Igazolási mód az alvállalkozóra, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre
vonatkozóan:
- Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
(Kbt. 58. § (3) bekezdés).
A Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok tekintetében, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő - választása szerint - a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint nyújtja be a nyilatkozatokat
- A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás
VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §).
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a közbeszerzési eljárás során benyújtandó kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában kiadott Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014.
május 16.), valamint a közbeszerzési eljárás során benyújtandó kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012.
évi61. szám 1.6 2012.) rendelkezései adnak ajánlattevő számára iránymutatást.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlannak minősül az
ajánlattevő (közös ajánlattevő):
P1) ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében a
hosszú távú működésbiztonsági mutatójának [azaz (saját tőke+hátrasorolt kötelezettségek+hosszúlejáratú
kötelezettségek)/befektetett eszközök] értéke 0,75-nél kisebb.
P2) ha eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év mindegyikében az adózás előtti
eredménye negatív volt.
P3) ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 üzleti évben
- a) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 600 000 000 HUF-
ot és az autóbuszos személyszállítási tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevétele összesen nem érte el az 300 000 000 HUF-ot,
b) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 600 000 000 HUF-ot
és a közforgalmú autóbusz műszaki üzemeltetéséből származó - forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem
érte el az 500 000 000 HUF-ot,
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c) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 1 500 000 000 HUF-
ot.
A fenti P.3 a.) b.) c.) feltételek közül az ajánlattevőknek elegendő egynek megfelelniük.
P4) ha szerepel a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán, mint negatív adós.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban csatolnia kell:
P1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a
közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg
tevékenységét, akkor a 310/2011. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzés tárgyából
származó (autóbuszos személyszállítás) megkövetelt mértéke: nettó 500 000 000 HUF. A közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélküli - árbevétel mértékéről ajánlattevőnek nyilatkoznia
szükséges. Ajánlattevőnek az ajánlatában a hosszú távú működésbiztonsági mutatóról tájékoztató jelleggel
nyilatkoznia szükséges.
P2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a
közzétételét); amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges.
Amennyiben ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011.
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerint megkövetelt közbeszerzés tárgyából (autóbuszos személyszállítás)
származó árbevétel mértéke: nettó 500 000 000 HUF. A közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi
adó nélküli - árbevétel mértékéről ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges.
P3.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 2 üzleti évre vonatkozó, teljes árbevételéről és a P3) a) alpont szerinti esetben az
autóbuszos személyszállítási tevékenységből származó, a P3) b) alpont szerinti esetben a közforgalmú
autóbusz műszaki üzemeltetéséből származó- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatát (évenkénti bontásban), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P4.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (6)
bekezdés alapján nyilatkozatát arról, hogy nem szerepel a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán,
mint negatív adós.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban azt a
szervezetet (személyt) és jelen ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben a pénzügyi adatok nem HUF-ban kerülnek bemutatásra, az átváltásnál az adott üzleti év
mérlegforduló napján érvényes MNB deviza árfolyamát kell figyelembe venni.
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése
szerint kell, hogy megfeleljenek.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmasnak minősül az
ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha:
M1)
- rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év során legalább nettó 500 000 000
HUF szolgáltatási értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 20 db autóbusszal végzett városi (helyi),
vagy 50 km-nél rövidebb járathosszon végzett helyközi elővárosi (nem távolsági) közforgalmú személyszállítási
tevékenységről szóló referenciával. A nettó szolgáltatási érték a szolgáltatás teljes díját tartalmazza, beleértve a
fogyasztói árkiegészítés, valamint a normatív támogatás összegét is, amennyiben szolgáltató jogosult volt ezek
igénylésére.
A 24 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia, de a referencia alapjául szolgáló
szerződés(ek)nek egyedileg legalább 20 db autóbuszra kell vonatkozniuk a fenti tevékenység szerint.
vagy
- rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év során legalább nettó 500 000 000
HUF szolgáltatási értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 20 db autóbusz műszaki üzemeltetéséről
szóló referenciával. A nettó szolgáltatási érték a szolgáltatás teljes díját tartalmazza.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása
szükséges az ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről, amikor az előírt 20 db-os megrendelés-állománnyal
egyidejűleg rendelkezik
vagy
- rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év során legalább nettó 1 000 000
000 HUF szolgáltatási értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 100 darab 12 tonna megengedett
össztömegű közúti gépjármű járművezetővel történő üzemeltetéséről szóló referenciával. A nettó szolgáltatási
érték a szolgáltatás teljes díját tartalmazza.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása
szükséges az ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről, amikor az előírt 100 db-os megrendelés-állománnyal
egyidejűleg rendelkezik.
M2) Rendelkezik a vállalatirányításra vonatkozó, az ajánlat benyújtásakor érvényes, akkreditált tanúsító által
kiállított MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15.§ (3) f) pontjában meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban csatolnia kell:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év során végzett legjelentősebb autóbusszal végzett személyszállítási
tevékenységéről,vagy autóbusz műszaki üzemeltetéséről, vagy 12 tonna megengedett össztömegű közúti
gépjármű járművezetővel történő üzemeltetéséről szóló referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.
§ (2) bekezdés szerinti részletezettséggel, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint
igazolva.
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a vállalatirányításra vonatkozó, az ajánlat
benyújtásakor érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított, MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű
tanúsítványának másolatát vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) f) pontjában meghatározott, a
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
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Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és jelen ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,
melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése
szerint kell, hogy megfeleljenek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó ajánlati ár a szolgáltatásra (HUF/hasznos vonali kocsikilométer). Súlyszám 90
2. Jármű hajtás típus. Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.8.2014 - 12:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.8.2014 - 12:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.8.2014 - 12:00
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Hely
Sirály és Társa Ügyvédi Iroda: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott szervezetek, személyek lehetnek
jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 62. §rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk:
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt átvevőnek
kerül megküldésre. A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (14.08. 2014 12:00 óra) van
lehetőség. A dokumentáció az ügyintézővel (A/ II. melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben,
egyéb időpontban is átvehető. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése az irányadó.
2. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a szerződés teljesítésének helyén, a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
3. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartama alatt a hatályos jogszabályok szerint
a végzett tevékenységhez, valamint a teljesítés során használt járművekhez kötelezően előírt biztosítással, így
különösen kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, valamint rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartama
alatt szolgáltatói felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a biztosításokról.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (1) bekezdés alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.
Az ajánlati biztosítékot összege nettó 30 000 000 Ft.
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani/igazolni és annak az
ajánlati kötöttség idejére (IV.3.6.) kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- Az ajánlatkérő 11794008-20539618 számú számlájára az ajánlattétel időpontjáig készpénz átutalási
megbízással, vagy átutalással „B9 midi autóbusz- ajánlati biztosíték” megjelöléssel;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garanciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű
másolat);
- bank vagy biztosító által vállalt garanciával való teljesítés esetén a bankgarancia szerződéssel, illetve biztosító
által vállalt garancia szerződéssel;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
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A bankgarancia levelet, a biztosítótól származó garancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles, az ajánlattól elkülönített módon zárt borítékban benyújtani.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, úgy kéri
ajánlatkérő megadni azt a bankszámla számot, amelyre az ajánlati biztosítékot visszautalhatja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben ajánlattevő - saját hatáskörben történő szabad
mérlegelése során úgy dönt, hogy - az ajánlati biztosítékot nem számlára fizetéssel kívánja teljesíteni, úgy
kiemelt figyelmet kell fordítania az ajánlati biztosíték fenntartására mindazon esetekben, amikor az ajánlati
kötöttség meghosszabbodik.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra.
5. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés szerint felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.2.2. valamint a III.2.3. pontok vonatkozásában a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg.
6. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. § (2) bekezdés).
7. Az ajánlattevőnek a kizáró okok és az alkalmasság igazolásán túl ajánlatában csatolnia kell:
- tartalomjegyzéket,
- cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozatot a Kbt. 60.§ (3) bekezdés szerint,
- cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szólótörvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá
(Kbt. 60. § (5) bekezdés),
- cégszerűen aláírt felolvasólapot, amelyen feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat,
- a Kbt. 40. § (1) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont), valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos
arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Kbt. 40. § (1) bekezdés b)
pont). A gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlattevő legyen figyelemmel a Kbt. 26. §-ban, valamint a Kbt.
28. §-ban foglaltakra. (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!)
- a Kbt. 55. § (5) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, valamint - adott esetben - a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) cégszerűen aláírt nyilatkozatát, (nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell!)
- a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a szervezet
kapacitására milyen módon támaszkodik, valamint a Kbt. 55.§ (6) bekezdés c) pont szerinti kezességvállaló
nyilatkozatot (adott esetben)
- cégszerűen aláírt nyilatkozatot a szerződéstervezet tartalmának elfogadásáról
- cégszerűen aláírt nyilatkozatot a jelen ajánlati felhívás VI.3.3. pontjában meghatározott tartalmú
biztosításokról
- műszaki/szakmai ajánlatát melynek része a műszaki előírásoknak való megfelelőségről szóló táblázat
- ajánlati biztosítékról szóló igazolást
- cégszerűen aláírt nyilatkozatot a Kbt. 54.§ (1) bekezdéséről
- cégszerűen aláírt nyilatkozatot a teljesítési biztosítékról
- cégszerűen aláírt nyilatkozatot az üzleti titokról (adott esetben)
- cégszerűen aláírt nyilatkozatot a felelős fordításról (adott esetben)
- együttműködési megállapodást (adott esetben),
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- költségszerkezet, a fajlagos költségek megoszlásáról szóló kimutatást az ajánlati dokumentációban
meghatározott tartalommal
- azokat az okmányokat, nyilatkozatokat, amelyek igazolják ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 55. § (5)
bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését:
1. amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a jelentkezéshez csatolni szükséges a
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a
Cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban (310/2011. Korm. rendelet 7. §).
2. az ajánlatot aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírási-mintájának egyszerű másolata, vagy
részükre a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre
jogosultságot igazoló dokumentumot, azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják;
Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet természetes személy, úgy a
jelen 2. pont szerinti dokumentumokat az ő vonatkozásában értelemszerűen nem kell az ajánlathoz csatolni.
8. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:
A közös ajánlattevők konzorciális megállapodását, amely minimálisan tartalmazza a dokumentáció részeként
kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük az ajánlatban a konzorcium vezetőjét,
valamint a konzorcium nevében nyilatkozattételre, illetőleg kapcsolattartásra jogosult személyt, továbbá a
számlázásra jogosult személyt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 6.29: §) kell vállalniuk
teljesítésükért.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25-26. §-ában foglalt rendelkezésekre.
9. Az ajánlattétel formai követelményei:
Az ajánlatot 1 db eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlattétel formai követelményeit a dokumentáció
tartalmazza. Az elektronikus és a papír alapon benyújtott ajánlatok közötti eltérés esetén, az ajánlatkérő
a papíralapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak. Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatot 1 db
elektronikus adathordozón (CD/DVD) is. Az adathordozón az ajánlatot 1 db PDF fájl formájában kell benyújtani.
Az egyéb formai előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek saját nyilatkozatait
cégszerűen, az írásbeli képviseletre jogosult által aláírva kell benyújtania.
Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig
9.30:00 és 12:00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb
időpontban is lehetséges az ajánlat benyújtása. 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 ajánlattevő viseli.
Ajánlattevő a dokumentáció szerint benyújtandó hatósági és egyéb igazolásokat, dokumentumokat a Kbt. 36.
§ (3) bekezdése alapján jogosult egyszerű másolatban benyújtani. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat
eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, valamint a
Kbt. 60.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat).
10. Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó. Az ajánlatot magyar nyelven
kell benyújtani. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar
nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. Amennyiben valamely okirat,
igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és fordítást igényel, Ajánlatkérő - az idegen nyelvű
okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok
ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 36. § (3) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan
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fordítást érti, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben
megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő a felelős.
11. Bármely gazdasági szereplő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban
foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a cégszerű aláírás nélkül, e-mailben küldött kérdéseket nem fogadja el. A
kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45. § vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 67. §-ban foglalt rendelkezések szerint
jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget ajánlattevőnek
kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő
megküldésével tájékoztatja.
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a alapján, ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés
teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése
során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
16. Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
alapján, a felhívás IV.2.1. pontjában részletezett részszempontok és súlyszámok szerint bírálja el.
Az ajánlatok részszempont szerint adható tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1
pont és felső határa 10 pont.
A részszempontok értékelése két tizedes pontossággal történik az alábbiak szerint:
az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében pontozás.
A módszertan részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
17. Az ajánlati felhívás II.3 pontjában meghatározottak az alábbiak figyelembevételével értelmezendők: A
Szerződés - a Felek aláírásával határozott időre jön létre (96 + 24 hónap), annak teljesítési kötelezettsége
az első 5 db járművel a szerződéskötés hónapját követő 10. hónap első naptári napján lép hatályba. További
járművek a 4.2. pont szerinti ütemezés alapján lépnek szolgáltatásba. A Szerződés időtartama határozott
idejű, a járművek - ideértve az opciós járműveket is - szolgáltatási ideje forgalomba állási ütemenként 8-8 év. A
szerződés megszűnésének napja az utolsó jármű (opciós jármű) utolsó szolgáltatási napja
18. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
30.6.2014

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

