Őrzött fizető P+R parkolók, parkolás-technikai rendszerének
beszerzése és kivitelezése - tájékoztató hirdetmény módosításáról
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2014/46
Szállítási szerződés a BKK Zrt. által üzemeltetett
őrzött fizető P+R parkolók parkolás-technikai
rendszerének beszerzése vonatkozásában.
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
2014.04.18.
7097/2014
34996300-8
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2014.04.07.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Bajzát Katalin Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
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További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Őrzött fizető P+R parkolók parkolás-technikai rendszerének beszerzése és üzembe helyezése
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Szállítási szerződés a BKK Zrt. által üzemeltetett őrzött fizető P+R parkolók parkolás-technikai
rendszerének beszerzése vonatkozásában.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34996300-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3718 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/03/17 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/19 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/04/07 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? igen
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(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: 2014/04/23 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2014/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2014/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8)
A következő helyett
Dátum: 2014/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
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IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.4.) 21
A következő helyett:
A felhívás kiegészül a helyszíni bejárásra vonatkozó információkkal.
A következő irányadó:
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2014. április 23-án. 09:00 órától. Helyszín: 1223 Budapest
Áron utca 1.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.4.) 22
A következő helyett:
A felhívás kiegészül az ajánlathoz csatolandó dokumentumokra vonatkozó alábbi
előírásokkal.
A következő irányadó:
Ajánlattétel során benyújtandó dokumentumok a műszaki leírás szerint:
A közbeszerzési eljárásban kért berendezésekről, információs elemekről, jegyről,
bérletkártyáról műszaki leírást és méretezett műszaki rajzot kér a BKK. A szükséges
arculati–grafikai elemeket a BKK megtervezteti, látványtervet készíttet, valamint a
mérethelyes kiviteli állományokat átadja a Megbízottnak. Megbízott ezek birtokában a
kivitelezést elvégzi. Ezt megelőzően műszaki egyeztetés szükséges a BKK és a Megbízott
között. Az arculatilag módosítható elemek, elemrészek módosításához használható
technológiát is kérjük meghatározni. (festés, fóliázás stb.)
Ajánlatkérő a bírálat érdekében különösen az alábbi dokumentumok benyújtását kéri. A
benyújtandó dokumentumoknak a szállítandó rendszer által vagy azzal azonossal kell
készülnie, és a műszaki leírásban meghatározottak szerinti tartalommal kell rendelkezni.
1. működési leírás
2. berendezések műszaki adatlapjai
3. rendszerterv
4. berendezések kezelői leírásai
5. szoftver kezelői útmutató
6. berendezések karbantartási leírása
7. bejárati terminál által kiállított jegy
8. bérletkártya és papírkártya vektorgrafikus, mértezett állománya az arculat elkészítése
érdekében
a. a tervezéshez kérjük megadni a tervezhetőségi feltételeket
9. Chipkártya olvasóra vonatkozó, műszaki leírás szerinti nyilatkozat
10. pénzügyi nyomtatványok, zárások
11. nyugta/bizonylat, parkolási díj fizetéséről
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12. bérlet bevételi nyugta
13. letéti díj bevételi pénztárbizonylata
14. letéti díj kiadási pénztárbizonylata
15. ÁFÁ-s számla
16. műszakzárás
17. napi zárás
18. kiadási pénztárbizonylat
19. műszaki leírás 4.2.8. pontjában kért statisztikai adatszolgáltatások részben felsorolt
kimutatások
20. érintésvédelmi minősítő irat kiállítása a telepítést követ legkésőbb 10 napon belül
21. érintésvédelmi minősítő irat kiállítására vonatkozó vállalási nyilatkozat
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
-------------------------IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
A műszaki dokumentáció „Ajánlatétel során benyújtandó dokumentumok” című bekezdése
kiegészül a következőkkel:
A közbeszerzési eljárásban kért berendezésekről, információs elemekről, jegyről, bérletkártyáról
műszaki leírást és méretezett műszaki rajzot kér a BKK. A szükséges arculati–grafikai elemeket a
BKK megtervezteti, látványtervet készíttet, valamint a mérethelyes kiviteli állományokat átadja a
Megbízottnak. Megbízott ezek birtokában a kivitelezést elvégzi. Ezt megelőzően műszaki egyeztetés
szükséges a BKK és a Megbízott között. Az arculatilag módosítható elemek, elemrészek
módosításához használható technológiát is kérjük meghatározni. (festés, fóliázás stb.)
Ajánlatkérő a bírálat érdekében különösen az alábbi dokumentumok benyújtását kéri. A benyújtandó
dokumentumoknak a szállítandó rendszer által vagy azzal azonossal kell készülnie, és a műszaki
leírásban meghatározottak szerinti tartalommal kell rendelkezni.
1. működési leírás
2. berendezések műszaki adatlapjai
3. rendszerterv
4. berendezések kezelői leírásai
5. szoftver kezelői útmutató
6. berendezések karbantartási leírása
7. bejárati terminál által kiállított jegy
8. bérletkártya és papírkártya vektorgrafikus, mértezett állománya az arculat elkészítése
érdekében
a. a tervezéshez kérjük megadni a tervezhetőségi feltételeket
9. Chipkártya olvasóra vonatkozó, műszaki leírás szerinti nyilatkozat
10. pénzügyi nyomtatványok, zárások
11. nyugta/bizonylat, parkolási díj fizetéséről
12. bérlet bevételi nyugta
13. letéti díj bevételi pénztárbizonylata
14. letéti díj kiadási pénztárbizonylata
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15. ÁFÁ-s számla
16. műszakzárás
17. napi zárás
18. kiadási pénztárbizonylat
19. műszaki leírás 4.2.8. pontjában kért statisztikai adatszolgáltatások részben felsorolt
kimutatások
20. érintésvédelmi minősítő irat kiállítása a telepítést követ legkésőbb 10 napon belül
21. érintésvédelmi minősítő irat kiállítására vonatkozó vállalási nyilatkozat
Az I. fejezet 6. pontja vonatkozásában a következő helyett:
Az ajánlatok benyújtásának határideje
Az ajánlatokat 2014. április 4. napján 10:00 óráig kell benyújtani.
A következő irányadó:
6. Az ajánlatok benyújtásának határideje
Az ajánlatokat 2014. április 28. napján 11:00 óráig kell benyújtani.
Az I. fejezet 8. pontja vonatkozásában a következő helyett:
8. Az ajánlatok felbontásának időpontja
Az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óra.
A bontás kezdésének időpontja dátumszerűen: 2014. április 4. napján 10:00 óra.
A következő irányadó:
8. Az ajánlatok felbontásának időpontja
Az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óra.
A bontás kezdésének időpontja dátumszerűen: 2014. április 28. napján 11:00 óra.
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2014/04/07 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/04/17 (év/hó/nap)
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A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BKK Zrt.
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Címzett: dr. Bajzát Katalin
Telefon: +36 703903574
E-mail: katalin.bajzat@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 1 235 1044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
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