HL/S S92
14/05/2013
155776-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás

1/4

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155776-2013:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Jegykiadó automata karbantartása és javítása
2013/S 092-155776
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rumbach
Sebestyén utca 19-21., Címzett: dr. Jurisits Lizandra, Budapest1075, MAGYARORSZÁG.
Telefon: +36 307741082. Fax: +36 12351044. E-mail: lizandra.jurisits@bkk.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 26.2.2013, 2013/S 40-064532)

Tárgy:
CPV:50316000
Jegykiadó automata karbantartása és javítása
A következő helyett:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét határidőben nem
vagy nem megfelelően teljesíti, részfeladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik, BKK Zrt. késedelmi
kötbérre jogosult azzal, hogy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén nyertes
Ajánlattevő a késedelem minden napjára az adott hónapban üzemeltetett gépek után fizetendő havi nettó vállalkozási
díj alapján számított napi 1 % kötbért köteles fizetni BKK Zrt.-nek. A számított késedelmi kötbér összege nem haladhatja
meg az adott hónapra eső teljes nettó vállalkozási díj 20 %-át. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme meghaladja
a 10 napot, BKK Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.
Hibás teljesítési kötbér: Mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén nyertes Ajánlattevő a jótállási és
szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke az adott
hónapra eső nettó vállalkozói díj 1 % -a/nap a hiba felfedezésétől annak kijavításáig terjedő időre. A számított hibás
teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg az adott hónapban üzemeltetett gépek után fizetendő havi nettó
vállalkozási díj 20 %-át. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt 2 alkalommal hibásan teljesít oly
módon, hogy azt a BKK Zrt. által adott póthatáridőben sem orvosolja, BKK Zrt. jogosult a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés a nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, a nyertes Ajánlattevő
a teljes nettó összeg 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és
késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint legfeljebb bruttó 10 000
000,- Ft előleg igénylésére jogosult. Ebben az esetben előleg-visszafizetési garanciát kell nyújtania a Kbt. 126.§ (6)
bekezdésében rögzített módokon.
Teljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződés szerinti, áfa nélkül számított üzemeltetési díj 5 %-a. Ajánlatkérő
jogosult a teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződésben meghatározott
teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor, az előlegfizetési biztosítékot
az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. A teljesítési
biztosítéknak a szerződés hatályát követő 30 napig kell érvényben lennie. Ajánlattevő a szerződés érvényességi ideje
alatt a teljesítési biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni.
Nyertes ajánlattevő a rongálásból és üzemeltetésen kívüli javítások során elvégzett munkák vonatkozásában a Ptk. 248.
§-a alapján jótállást köteles vállalni, amelynek időtartama 12 hónap.
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
09.04.2013
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
09.04.2013
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
09.04.2013
VI.3) További információk:
19. Vállalkozó köteles a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig - beleértve a jótállási időt is - 10 millió
Ft/kár/év közlekedéstechnikai rendszerek szerelése, telepítése, karbantartása típusú felelősségbiztosítással rendelkezni,
mely felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződéstervezet mellékletét képezi.
20. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
21. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
VI.3) További információk:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
Helyesen:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a rongálások javítása vonatkozásában: Amennyiben nyertes Ajánlattevő a rongálásokkal kapcsolatos
bármely kötelezettségét határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, részfeladatainak teljesítésével felróható
okból késedelembe esik, BKK Zrt. késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
Késedelmes teljesítés esetén nyertes Ajánlattevő a késedelem minden napjára az adott a rongálás kijavítása után
fizetendő nettó vállalkozási díj alapján számított napi 1 % kötbért köteles fizetni BKK Zrt. részére. A számított késedelmi
kötbér összege nem haladhatja meg az adott rongálások javítására eső teljes nettó vállalkozási díj 20 %-át. Amennyiben
a nyertes Ajánlattevő késedelme a rongálások vonatkozásában meghaladja az 5 napot, BKK Zrt. jogosult a szerződéstől
elállni, amely esetben nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Késedelmi kötbér a pénzszállítás vonatkozásában: Amennyiben nyertes Ajánlattevő a bevételként begyűjtött pénz
szállításával kapcsolatos kötelezettségét határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, annak teljesítésével felróható
okból késedelembe esik, BKK Zrt. késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
Késedelmes teljesítés esetén nyertes Ajánlattevő a késedelem minden napjára az esedékes begyűjtött bevétel 2 %ának megfelelő kötbért köteles fizetni BKK Zrt részére.. A számított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg
az esedékes begyűjtött bevétel 20 %-át. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme a bevétel begyűjtése és annak
elszámolása vonatkozásában meghaladja az 5 munkanapot, BKK Zrt. jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben
nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
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Hibás teljesítési kötbér: A rongálások javítása vonatkozásában mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén
nyertes Ajánlattevő a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás
teljesítési kötbér mértéke az adott rongálási feladatok kijavítására eső nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap a hiba felfedezésétől
annak kijavításáig terjedő időre. A számított hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg az adott rongálási
feladat után fizetendő nettó vállalkozási díj 20 %-át. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt 2
alkalommal hibásan teljesít oly módon, hogy azt a BKK Zrt. által adott póthatáridőben sem orvosolja, BKK Zrt. jogosult a
szerződéstől elállni. A BKK Zrt. abban az esetben is jogosult a szerződéstől elállni, ha a hibás teljesítési kötbér összege
eléri a kikötött kötbér maximum összegét.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződésben foglalt feladatok teljesítése a nyertes Ajánlattevőnek felróható okból
meghiúsul, a nyertes Ajánlattevő a teljes nettó üzemeltetési díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes Ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint legfeljebb bruttó 10 000
000 HUF előleg igénylésére jogosult. Ebben az esetben előleg-visszafizetési garanciát kell nyújtania a Kbt. 126. § (6)
bekezdésében rögzített módokon.
Teljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes üzemeltetési díj 5 %-a.
Ajánlatkérő jogosult a teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződésben
meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor, az
előlegfizetési biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre
bocsátania. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályát követő 30 napig kell érvényben lennie. Ajánlattevő a
szerződés érvényességi ideje alatt a teljesítési biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az
eredeti összegre kiegészíteni.
Nyertes ajánlattevő a rongálások javítása l során elvégzett munkák vonatkozásában a Ptk. 248. §-a alapján jótállást
köteles vállalni, amelynek időtartama 12 hónap.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
06.06.2013 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
06.06.2013 (10:00)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
06.06.2013 (10:00)
VI.3) További információk:
19. Vállalkozó köteles a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig - beleértve a jótállási időt is - 10
000 000 HUF/kár/év közlekedéstechnikai rendszerek szerelésére, telepítésére, karbantartására, javítására kiterjedő, a
vállalkozási szerződésben meghatározott típusú felelősségbiztosítással rendelkezni, mely felelősségbiztosítási kötvény
másolata a szerződéstervezet mellékletét képezi.
21. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
22. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem.
VI.3) További információk:
22. Vállalkozó köteles a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig 15 000 000 HUF/kár/év értékű
pénz és értékcikkszállításra vonatkozó szolgáltatási felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni a személyi- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) (b)
bekezdésében meghatározottak szerint, amely felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződéstervezet mellékletét
képezi. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jegykiadó automatákból ürítendő napi bevétel összege várhatóan
500 000-2 000 000 HUF között alakul.
23. Bevétel begyűjtéséhez,, feladásához: Ajánlattevő a jegykiadó automaták ürítésekor az automatákban lévő
pénzkazettákat (a benne található készpénzzel) begyűjti, s azzal az értékcikkfogyásnak megfelelő értékben 3 naponta
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elszámol, az összeget áutalja ajánlatkérő által megadott számlaszámra, mely tevékenységet minimum a Magyar
Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Biztonságtechnikai útmutató a betöréses lopás-rablásbiztosítási kockázatok kezelésére
vonatkozó ajánlása (C.4. fejezet: Pénz és értékszállítás szabályai) szerinti elvárásnak megfelelő személyzettel,
eszközökkel berendezésekkel végez el a szerződés teljesítése időtartama alatt. Ajánlattevő köteles nyilatkozni
ajánlatában, hogy a tevékenység ellátásához szükséges 15 millió Ft szállított értékhatárig gépkocsival, két fő fegyveres
személyzettel, riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával felszerelt pénzszállító
táskával rendelkezik.
24. A személyi- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: SzVMt.) a személy- és vagyonvédelmi feladatok megkezdését és ellátását az alábbi
feltételekhez köti:
a) Az SzVMt. 1. § (3) bekezdése értelmében személy- és vagyonvédelmi tevékenységet személyesen az végezhet, aki a
következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:
— biztonsági őr,
— testőr,
— vagyonőr vagy
— biztonságszervező.
b) Az SzVMt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi tevékenység - ha e
törvény kivételt nem tesz - a rendőrség által a vállalkozás kérelmére kiadott működési engedély birtokában végezhető,
ha:
— a kérelmező személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésében személyesen közreműködő tagja, munkavállalója
(…) rendelkezik a tevékenység személyes végzésére jogosító, a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal,
— a kérelmező - ha e törvény kivételt nem tesz - rendelkezik az általa végezni kívánt tevékenységre vonatkozó, a
szerződésen belül és az azon kívül okozott károk megtérítését szolgáló, külön jogszabályban meghatározott kötelező
tartalommal bíró felelősségbiztosítási szerződéssel.”
A működési engedélyre továbbá a felelősségbiztosításra vonatkozó részletes szabályokat (így különösen a működési
engedély iránti kérelem kötelező tartalmi elemeit, a felelősségbiztosítási szerződés kötelező tartalmi elemeit) személyi- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet tartalmazza.
Ajánlattevőnek a fenti feltételeknek maradéktalanul teljesítenie szükséges.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Az ajánlati dokumentáció alábbi részei kerültek módosításra:
— II. fejezet 6.2.16. Ajánlati biztosíték nyújtását igazoló irat,
— IV. fejezet műszaki leírás,
— Szerződéstervezet.
Az ajánlati dokumentációt egységes szerkezetben Ajánlatkérő e hirdetmény közzétételével egyidejűleg e-mailen
térítésmentesen megküldi a dokumentációt megvásárló ajánlattevők számára.
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