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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656212018/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656212018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
2

Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Volvo hibrid energiatároló egységeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000656212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

31434000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Volvo hibrid üzemű autóbuszok energiatároló egységeinek beszerzése adásvételi keretszerződés
keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Volvo hibrid energiatároló egységeinek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

31434000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. alábbi telephelye:
BKV Zrt. ATÜI Cinkota Divízió; 1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Volvo hibrid üzemű autóbuszok energiatároló egységeinek beszerzése
Mennyiség tervezetten 48 hónapra: 8 db EES-egység szállítása és beüzemelése
Nyertes Ajánlattevő feladata Volvo gyártmányú, vagy azzal egyenértékű hibrid üzemű autóbusz
vontatási energiatároló egységének (ESS) cseréje új egységre, beüzemelés, összes kapcsolódó
munkálatok (burkolatok le- és felszerelése, csatlakozók, biztosítékok, elektromos szerelvények és
kábelezés ellenőrzése, stb.), továbbá a szükséges hardveres és szoftveres konfiguráció elvégzése.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
A tervezett mennyiségek részletezését az ajánlati árak táblázata tartalmazza.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:
-a gyártó, vagy a gyártó magyarországi képviselete által kiállított nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a teljesítés során csak a járműgyártó vagy a magyarországi képviselete által külön
nyilatkozatban elismerten gyári, vagy azzal teljes mértékben egyenértékű technológiát alkalmaz,
mely kiterjed a beépített alkatrészekre, a teljesítés során felhasznált anyagokra, igénybe vett
célgépekre, célszerszámokra, valamint a hardveres és szoftveres alkalmazásokra és a szoftverek
módosításához szükséges jogosultságokra, licencekre.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
-rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges járműszerelő-állásokkal, eszközökkel,
célgépekkel-célszerszámokkal, szerelési anyagokkal és a szükséges hardveres és szoftveres
alkalmazásokkal,
-biztosítani tudja a megfelelően képzett hibrid szerelői személyzetet,
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek
érdekében:
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o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
o tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer
által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő
elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
- az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal
kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a
pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára
irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt többletjótállás (0-24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A II.2.4.) pontban megadott tervezett 48 hónapos mennyiségen felül további 4 darab mennyiség
megrendelhető a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási
(megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy
opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 1-10.
Az 1.szempont esetén az ért. módszere: egyenes arányosítás
A 2.szempont esetén az ért. módszere: fordított arányosítás
A módszer(ek) részl. ism. a további közb. dokban történik.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ezt az
eljárásban nem biztosítja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös
ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §
(3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.)
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
6

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve
az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is.)
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az
EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az
ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat
rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában
csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván
venni alkalmasságának igazolásához.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján
csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az
ott leírtak szerint kell eljárni.
Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását
megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
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ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele elérte a 175 millió forintot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket.
Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének ideje
alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az
ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD
benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, a IV. Rész α (alfa) pont kitöltésével. Az alkalmassági követelményeket nem
kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre
bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról
nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni
alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett
legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint
igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a
szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó
személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
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és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan
részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
M2: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevőnél működő, járműfenntartási vagy járműjavítási
tevékenységre vonatkozó, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási
rendszer alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában
ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó
érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított egy évnél
nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati
példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket
igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 72 hónap során teljesített összesen legalább 6 db hibrid üzemű haszonjármű
energiatároló egység leszállítására és beüzemelésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb kilenc
éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
járműfenntartási vagy járműjavítási tevékenységre vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű
szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz vagy rendelkezik ezzel egyenértékű,
bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal vagy a
minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért
érvényesít. Késedelmi kötbér: minden késedelmesen eltelt nap után a késedelemmel érintett
teljesítés díjának 2 %-a, de legfeljebb 30 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett teljesítés díjának 30%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett teljesítés díjának 30%-a.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek a teljesítésre legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia kilométer-és
üzemóra-korlátozás nélkül. Ajánlatkérő a vállalt többletjótállási időt külön szempontként értékeli a
közbeszerzési útmutatóban meghatározottak szerint.
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III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése
szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó
szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben
elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának
szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajkérő a közbesz. dok. teljes terj. elektr. úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben
2.Ajkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghat. pénzü. és gazd., valamint műszaki, illetve
szakmai alk. felt. és igaz. a minősített ajtevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
3.Ajtevőnek aj. kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2) bek. foglaltakra, az aj. tart. kell a
Kbt.66§(6) bek. foglaltakat. Az aj. felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajkérő a közbesz. dok.
között elektronikus űrlapot hoz létre
4.A gazd. szereplő a Kbt.44.§-ának alk. során az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített
elhelyezésére az EKR rendsz. erre szolgáló funkciót alkalmaz
5.Ajtevőnek aj. nyil. kell, hogy hogy változásbej. eljárás folyamatban van-e. Foly. lévő
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változásbej. eljárás esetében a 321/2015(X.30.) Korm.rend. 13.§-a szerint kell eljárni
6.Az aj. magyar nyelven kell elkészíteni, bármely az aj. csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem
magyar nyelven kerül kiállításakor azt az ajtevő felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles
becsat., a közbesz. útmut. és a Kbt.47.§(2) bek. meghat. szerint
7.Az ajkérő a Kbt.81.§(5) bek. értelmében a bírálatot az aj. értékelését követően, csak az ért.
sorrendben legkedv. aj. tett ajtevő és az azt követő két legkedv. ajtevő tekintetében végzi el. Az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajtevő(ke)t
hívja fel azon dok. benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajtevő nem tartozik az előírt kizáró
okok hatálya alá
8.Ajkérő a Kbt.81.§(4) bek.alk., mely alapján rögzíti, hogy csak a legkedv. aj. tett ajtevő – és ha az
összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedv. aj. tett ajtevő – tekintetében vizsgálja
az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72.§ szerinti
eljárást. Ha ajtevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvtelennek bizonyul, az
ért. sorrendben a következő ajtevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket Ajkérő
ennek megfelelően végzi el
9.A Kbt.69.§(7) bek.fogl. szerint, ha ajkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül
fel valamely gazd. szereplő nyil. valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos
határidő tűzésével kérheti az érintett ajtevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat
10.Ajkérő a Kbt.71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajkérő a Kbt.71.§(6) bek.
második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajtevő az aj. korábban nem
szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás, akkor az ajkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást
elrendelni
11.Ajkérő a Kbt.79.§-a alapján az ajtevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről
az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajtevő részére EKR-en keresztül
küldi meg
12.Ajkérő a Kbt.131.§(4) bek. alapján csak az eljárás nyertesével, vagy -az eljárás nyertesének
visszalépése esetén- az aj. értékelése során a következő legkedv. ajánlatot tevőnek minősített
ajtevővel-ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte-köti meg a szerződést
13.Irányadó jog: a közbesz. szóló 2015. évi CXLIII. tv., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel
az elektr. bont. szabályait az elektr. közbesz. részl. szabról szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.) és
a PTK. 2013. évi V. tv.
14.Ajkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alk.
15.FAKSZ: dr. Szunyogh Judit (lsz:00101)
16.Az ajkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a komm –a 424/2017.(XII.9.) Korm. rend.
meghat. kivételektől eltekintve -kizárólag az EKR-en keresztül történik
17.A vállalt többletjótállás kizárólag egész hónapban adható meg. Ajkérő felhívja Ajtevők
figyelmét, hogy a Kbt.77.§(1) bek. alapján a többlet jótállás ért. részsz. esetében a 24 hónapot
tekinti az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, melyre és a még kedv. vállalásokra
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
12

Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
(2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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