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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323667-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)
2015/S 178-323667
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/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: Mádi Zita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741183
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

I.4)

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:
Vállalkozási keretszerződés keretén belül „Készpénzszállítás, pénzfeldolgozás, díjtermék szállítási feladatok
ellátása”.

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
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A teljesítés helye: Budapest területén és az agglomerációban, a BKK értékesítési és begyűjtési pontjai, valamint
a díjtermék házhozszállítása tekintetében a BKK Zrt. által a szállításhoz kiadott eseti címlista szerint. A pontos
címeket az eljárás ajánlattételi szakaszában rendelkezésre bocsátásra kerülő ajánlattételi dokumentáció részét
képező műszaki leírás fogja tartalmazni.
NUTS-kód HU101,HU10
II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási keretszerződés keretén belül Készpénzszállítás, pénzfeldolgozás, díjtermék szállítási feladatok
ellátása.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
60000000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8)

Részek
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:
Készpénzszállítás, pénzfeldolgozás, díjtermék szállítási feladatok ellátása nettó 220 000 000 HUF – 50 %
keretösszegig az alábbiak szerint:
A BKK Zrt. értékesítési pontjaiból naponta történő gyakorisággal (nyitva tartáshoz igazítva) a BKK Zrt. által
meghatározott időpontokban, valamint a begyűjtött készpénz banki feldolgozása, kijelölt bank értéktárába
történő szállítása, leadása,
BKK Zrt. partnere által beszállított érmék (aprópénz) feldolgozása és kiszállítása a BKK Zrt. által meghatározott
mennyiségben és időben az értékesítési pontokba. (heti egyszeri kiszállítás az egyéb szállítással azonos
időben díjmentesen, eseti megrendeléssel a szállításoktól eltérő időpontban díjazás mellett.)
Díjtermék szállítása a BKK Zrt. jegyraktárából Budapest területén és az agglomerációban üzemeltetett
értékesítési helyekre,
Az értékesítési és begyűjtési helyeken selejtezésre előkészített díjtermékek szállítása a Bevétel-ellenőrzés
szakterülethez eseti megrendelés alapján.
Díjtermék házhozszállítása a BKK Zrt. Üzleti Értékesítés szakterületéről Budapest területén belül és az
agglomerációban (változó címek és kiszállítási időpontok).
A Díjtermék, valamint a készpénz- és kereskedelmi cikk (eseti) szállításhoz szükséges kellékanyagok,
eszközök, nyomtatványok biztosítása eseti megrendelés alapján a BKK által megadott helyszínekre.
A jelenlegi 40 értékesítési és begyűjtési pont helyszínei és mennyisége változhat a szerződés ideje alatt.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció fogja tartalmazni.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
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A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (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: legfeljebb a nettó keretösszeg 20 % -a.
Hibás teljesítési kötbér: legfeljebb a keretösszeg 20 % -a.
Mulasztási kötbér: Amennyiben valamely feladat teljesítése során a Vállalkozó (ajánlattevő) a Megrendelő
(ajánlatkérő) által megjelölt helyszínen megjelenni köteles, akár előre egyeztetett időpontban, akár
szerződésben meghatározott helyszínen a szerződésben vagy a műszaki leírásban meghatározott
rendszerességgel, a kitűzött időpontban történő megjelenés elmulasztása esetén Vállalkozó köteles
mulasztásonként, mulasztási kötbér megfizetésére Megrendelő részére.
Meghiúsulási kötbér: a nettó keretösszeg 30 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció fogja
tartalmazni.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás az ajánlatkérő által a Kbt. 130. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerinti elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla
ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla(k) 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.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció fogja tartalmazni.

III.1.3)

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

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: — MABISZ biztonságtechnikai útmutató a betöréses lopásrablásbiztosítási kockázatok kezelésére (ajánlás) C.4. fejezet: Pénz és értékszállítás szabályai,
— Személyi- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény,
— Személyi- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet,
— 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 5:1 §.
— a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
— a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény
— a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet,
— az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet.
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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: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, az 56. §
(2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8, 10-11. §-ban
meghatározottak szerint kell igazolnia.
A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései
valamint a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16-án (2014. évi 57. szám) közzétett „A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” tárgyú útmutatója adnak részvételre jelentkező számára iránymutatást.
A nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója 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”
útmutató ad iránymutatást.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatokat a gazdasági szereplők a jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában kell, hogy kiállítsák, olyan nyilatkozatokat kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amelyek
nem régebbiek a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás
feladását követően került kiállításra.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.: A 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a részvételre jelentkező, csatolja az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) részét
képező eredmény-kimutatásának egyszerű másolatát.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló meghatározott része (eredmény kimutatás) a céginformációs
szolgálat (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, és a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi
jelentkezésben nem szükséges.
Ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a részvételre jelentkező működésének ideje
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alatt a közbeszerzés tárgyából (készpénzszállítás, pénzfeldolgozás és díjtermék szállítás) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az eljárást
megindító felhívásban meghatározott értéket.
P.2.: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján részvételre jelentkezőnek a
részvételi jelentkezésében csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év
közbeszerzés tárgyából (készpénzszállítás, pénzfeldolgozás és díjtermék szállítás) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A P.1., P.2. alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében
foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.:Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben számviteli
törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt.
Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a
részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (készpénzszállítás,
pénzfeldolgozás és díjtermék szállítás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el
összesen a nettó 600 000 000 HUF-ot.
A P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők közül elegendő, ha egyikük
megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
P.2.: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a közbeszerzés tárgyából (készpénzszállítás, pénzfeldolgozás és
díjtermék szállítás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három üzleti évben nem érte el a nettó 600 000 000 HUF-ot.
Amennyiben a részvételre jelentkező a naptári évtől eltérő időtartammal határozza meg az üzleti évét, úgy a
vizsgált időszak az annak megfelelő legutóbbi három üzleti év.
A P.2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkezőnek
ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti
részletezettséggel, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva, és a 16. § (6)
bekezdésben, és 17. § (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban.
A referencia bemutatásnak legalább az alábbi tartalomra kell kiterjednie:
1. a teljesítés ideje (legalább év és hónap bontásban történő megjelölésével)
2. a szerződést kötő másik fél
3. a szolgáltatás tárgya;
4. az ellenszolgáltatás összege;
5. nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésre vonatkozóan;
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Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
A részvételre jelentkezők az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat.
M.2. Részvételre jelentkező mutassa be a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének e)
pontjának megfelelően a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség
leírását.
A részvételre jelentkezők az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három
évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően (a teljes időszak alatt összesen) készpénzszállításából,
pénzfeldolgozásból és díjtermék szállításából származó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely
értéke legalább nettó 450 000 000 Ft.
Az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény több, de legfeljebb 3 db referenciával igazolható.
M.2. Részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik minimum 6 darab, a pénzszállási
tevékenység ellátásához szükséges páncélgépjárművel, melyek mindegyike megfelel a MABISZ
„Biztonságtechnikai útmutató a betöréses lopás-rablásbiztosítási kockázatok kezelésére” című ajánlása C.4.
fejezetében foglaltaknak.
Az M.1. és M.2. pontokban előírt alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők a Kbt. 55. § (4)
bekezdése alapján együtt is megfelelhetnek.
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: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól.
22/2006. (IV.25) BM rendelet a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról.

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
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
nem

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem

IV.2)

Bírálati szempontok
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IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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:
BKF/K-38/2015

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.10.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.10.2015 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

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. Ajánlatkérő a Kbt. 89. § (2) bekezdés d) pontja szerint alkalmazza a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos eljárást tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megrendelése esetében a szolgáltatás objektív
természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé
tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.
2. A részvételi jelentkezéshez minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
— Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell a részvételre jelentkező/alvállalkozó/ alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy
aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal a részvételi jelentkezésben szereplő iratot
láttak el (Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére).
— Amennyiben a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját, vagy bármely más harmadik személyt
képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó
szabályszerűen kiállított meghatalmazást
— A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat.
— Részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) – b) szerinti adatokról (nemleges
válasz is megjelölendő).
— Részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
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3. Közös részvételre jelentkezés esetében továbbá csatolni kell a közös részvételre jelentkezők együttműködési
megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a kiegészítő iratok részeként kiadott minta szerinti adatokat.
Közös részvételre jelentkezőknek meg kell jelölniük részvételi jelentkezésükben a nevükben eljárni jogosult
képviselőt. Közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősséget (Ptk. 6:29. § (1)) kell vállalniuk
teljesítésükért.
4. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25-26.§-ában foglalt rendelkezésekre.
5. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy részvételi szakaszban a részvételre jelentkező
nem tehet ajánlatot.
6. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló
összegezés megküldését követő 5. munkanap a Kbt. 85.§(3) és a Kbt. 65. § (4) bekezdésére figyelemmel.
7. Részvételre jelentkező nyilatkozata a változásbejegyzésről (a nyilatkozatot nemleges tartalommal is ki kell
tölteni). Amennyiben a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az érintett gazdasági szereplő nyújtsa be
a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű
másolatát.
8. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell a Kbt. 55. §
(5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat mind a részvételre jelentkező mind a kapacitást nyújtó szerv
vonatkozásában. Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal
is köteles benyújtani.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet az eljárást megindító felhívásban a részvételre jelentkezővel
kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
9. A részvételi jelentkezést 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, továbbá 1 (egy) példány elektronikus
formátumban (DVD/CD-ROM-on) kell benyújtani, „pdf” formátumban. A papír alapú és elektronikus példányok
közötti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a mérvadó! A részvételi jelentkezést zárt
csomagolásban kell benyújtani oly módon, hogy a részvételi jelentkezés bontásának időpontjában a
csomagolásnak sértetlennek kell lennie.
A részvételi jelentkezéseket tartalmazó csomag külső borításán ajánlatkérő az alábbiakat kéri feltüntetni:
Részvételi jelentkezés a „Készpénzszállítás, pénzfeldolgozás, díjtermék szállítási feladatok ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárásban, „A részvételi jelentkezési határidő lejártáig felbontani tilos!”, valamint Ügyintéző: Mádi
Zita
10. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az elektronikus formátumban benyújtott példány a
papír alapú eredeti példánnyal megegyezik.
11. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.
12. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása
is benyújtandó, a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az
olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy
az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező
felelős, az ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentum tartalmát tartja irányadónak.
13. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján – amennyiben részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében
új, részvételi jelentkezésében korábban meg nem nevezett gazdasági szereplőt nevez meg – az új gazdasági
szereplő vonatkozásában legfeljebb egy alkalommal biztosítja a felmerült hiányok pótlását.
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15. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, azzal, hogy a
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratokat eredeti, vagy hiteles másolatban
kell benyújtani. Ajánlatkérő ilyennek tekinti különösen a garanciát vállaló, vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozatot.
16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletek
rendelkezései az irányadóak.
17. Ajánlatkérő részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18.§ szerinti minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, a P.1., P.2., M.1., M.2. követelmény tekintetében is.
18. A kiegészítő iratok és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy
amennyiben az ajánlatkérő, a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátását követően észleli az ellentmondást,
úgy a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.
19. A kiegészítő iratok átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
20. A kiegészítő iratok átvételére a részvételi határidő lejártáig (munkanapokon 9.00-17.00 óra, valamint a
részvételi határidő utolsó napján, a részvételi határidő lejártáig) van lehetőség.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§-a alapján a részvételi szakasz eredményéről vagy eredménytelenségéről arészvételi
jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden részvételre jelentkező részére faxon történő
megküldésével tájékoztatja.
22. A részvételi jelentkezések benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon,
hétfőtől péntekig 9.00 és 17.00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 09:00 órától és a részvételi
határidő lejártáig. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban
is, az A mellékletben megjelölt helyen. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti
határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb a részvételi határidőig a jelen felhívásban a részvételi
jelentkezés leadásaként megjelölt irodába beérkeznek. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot részvételre jelentkező viseli.
23. A részvételi jelentkezés során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre
jelentkezőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetben az adott üzleti év forduló
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia.
A részvételi jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
24. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét, hogy részvételre jelentkezőnek az eljárás ajánlattételi
szakaszában nyilatkoznia kell, hogy – nyertessége esetén – a közbeszerzés tárgyára kiterjedő legalább 250
000 000 HUF/év és 50 000 000HUF/káresemény biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést fog kötni
vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról
szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor kell bemutatnia, az igazolás a szerződés
mellékletét képezi.
25. Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt a Kbt. 59. § alapján ajánlati biztosíték
adásához köti. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi szakaszban az ajánlat benyújtásával egyidejűleg – az
ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, melynek összege 1 000 000 HUF.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó részletes információkat az ajánlattételi felhívásban
adja meg ajánlatkérő.
26. A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a
részvételre jelentkezőt terheli.
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27. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: Ajánlatkérő a Kbt.
94.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
28. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
29. A részvételre jelentkezőnek mindenben meg kell felelnie a készpénz logisztikai szervezettel szemben
támasztott, III.1.4) pontban meghatározott, feltételeknek, melynek értelmében a készpénzes feldolgozás
eredményét az Ügyfél, jelen esetben az Ajánlatkérő bankszámláján jóváírja. A részvételre jelentkezőnek
erről ebben a körben nyilatkoznia kell részvételre jelentkezésében, ennek megléte a részvételi jelentkezés
érvényességének feltétele.
30. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérésére kizárólag a részvételi
jelentkezések bontását megelőzően van lehetőség, írásban faxon vagy – papír alapú illetve elektronikus –
levélben. A kérdésekre a választ ajánlatkérő fax útján a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4 (négy)
nappal küldi meg. Amennyiben ajánlatkérő faxon nem tudja megküldeni részvételre jelentkezőnek a válaszokat,
elektronikus úton kísérli meg a megküldést. A kiegészítő tájékoztatáskérést részvételre jelentkezők elektronikus
szerkeszthető (word dokumentum) formátumban is küldjék meg a felhívás I.1. pontja szerinti elektronikus
elérhetőségekre.
31. Ajánlatkérő tájékoztatást ad arról, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti tájékozódási kötelezettségről az
eljárás ajánlattételi szakaszában kibocsátott ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rendelkezik.
32. Részvételi jelentkezések felbontásnak feltételei:
Ideje: 14.10.2015. 11:00 óra.
Helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. V. emelet.
A részvételi jelentkezések bontása a Kbt. 62. § (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.
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

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:
10.9.2015
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