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Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.) 

Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19.-21.                    

Város:Budapest Postai irányítószám:1075 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Bankkártya-elfogadási szolgáltatás beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő értékesítési hálózatában működő fizikai és virtuális bankkártya-elfogadóhelyeken a 
bankkártyás fizetés feltételeinek biztosítása a következő tartalommal. 

Bankkártya-elfogadó eszközök: 

1. mintegy 100 POS-terminál rendelkezésre bocsátása és üzembe helyezése az ajánlatkérő részére; 

2. mintegy 415 önkiszolgáló (unattended) POS-terminál illesztése a nyertes ajánlattevő saját rendszerébe, melyeket az ajánlatkérő bocsát 
rendelkezésre; 

3. mintegy 600 mobil POS-terminál illesztése a nyertes ajánlattevő saját rendszerébe, melyeket az ajánlatkérő a szerződés időtartama 
alatt szerez be; 

4. mintegy 11 592 db tömegközlekedési környezetben működő olvasó készülékkel összekapcsolt back office rendszeren keresztül 
közvetlen bankkártyás viteldíj-fizetés lehetővé tétele; 

5. webes felületen, mobilalkalmazáson és telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történő online bankkártya-elfogadás (két- és 
háromszereplős fizetési folyamat). 

Elfogadott bankkártyák: 

A nyertes ajánlattevőnek – az egyes fizetési csatornák követelményei szerinti értelemszerű megkötésekkel – elkell fogadnia 
mágnescsíkos, chipes és érintés nélküli bankkártyákat. Legalább a következő kártyatársaságok logóival ellátott bankkártyákat kell 
elfogadni: MasterCard, VISA, opcionálisan American Express. 

A nyertes ajánlattevő feladata a bankkártya-elfogadó eszközök kártyatársasági tanúsításának megszerzése, valamint – amennyiben a 
nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő működő rendszereit és eszközeit a sajátműködéséhez igazítani nem tudja, úgy – az ajánlatkérő működő 
rendszerei és eszközei szükséges átalakítása a jelen eljárás alapján megkötött szerződés hatályba lépését követően az ajánlatában 
megadott időtartamon belül. 

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az ajánlatkérő közösségi kerékpáros közlekedési rendszere (MOLBubi) bankkártyás fizetési 
környezetéhez, egyedi elszámoló rendszeréhez való kapcsolódás, valaminta tömegközlekedés területén bankkártyás közvetlen viteldíj-
fizetés működési modelljének kialakítása ésvéglegesítése az ajánlatkérővel együttműködésben. 

Részletes követelmények a Műszaki leírásban olvashatók. 

 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont 
alapján 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2016/S 150– 271096 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 8791/2016 (KÉ-szám/évszám) 
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IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (éééé/hh/nn) 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 
A részvételi szakasz eredményes volt � igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen � nem 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 
Részvételre jelentkezők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók  2 
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 
A beérkezett jelentkezések száma: 1 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 
Részvételre jelentkezők neve és címe alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

Részvételre jelentkező neve: OTP Bank Nyrt.   

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.    

Részvételre jelentkező előzetesen megfelelően igazolta alkalmasságát, valamint azt, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak 
fenn, a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás során részvételre 
jelentkező kellőképpen igazolta megbízhatóságát. A részvételi jelentkezés érvényes, mivel megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és minősítésük indoka: --- 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe: 

OTP Bank Nyrt. Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja:  2016.11.03. 

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja:  2016.11.03. 

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja:  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) További információk:  2 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


