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Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
2013/S 133-231061

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Városház utca 9-11,
Budapest1052, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 307741084. Fax:  +36 12351044. E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.8.2012, 2012/S 167-277476)

 
Tárgy:
CPV:60112000
Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
A következő helyett:

III.1.1. Az előminősítési szempontok - II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Alkalmatlannak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha:
P1.) az utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében a hosszú távú működésbiztonsági mutatójának (azaz(saját tőke
+hátrasorolt kötelezettségek+hosszúlejáratú kötelezettségek)/befektetett eszközök) értéke 0,75-nélkisebb.
P2.) ha az adózás előtti eredménye az utolsó három lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt.
P3.) ha az előminősítési kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 1 000 000 000 HUF-ot, és, - a
közbeszerzés tárgyának megfelelő, helyi, helyközi közforgalmú személyszállítási tevékenységből származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 500 000 000 HUF-ot.
P4.) Alkalmatlannak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha szerepel a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer)
listán, mint negatív adós.
III.1.1. Az előminősítési szempontok - III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Alkalmatlannak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha:
M1) nem rendelkezik az előminősítési kérelem benyújtásától visszafelé számított megelőző három év során legalább
nettó 1 200 000 000 HUF értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 50 db autóbusszal nyújtott, menetrend szerinti,
helyi és/vagy helyközi szinten megvalósuló, járművezetővel történő járatok üzemeltetéséről szóló referenciával.
A nettó szolgáltatási érték a Szolgáltatás teljes díját tartalmazza, beleértve a fogyasztói árkiegészítés, valamint a
normatív támogatás összegét is, amennyiben szolgáltató jogosult volt ezek igénylésére.
A 24 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása szükséges
jelentkező részéről, amikor az előírt 50 db-os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik jelentkező.
A megrendelés-állományt a munkanapi, iskolai tanítási időszaki csúcsidei forgalmi kocsikiadás alapján kell meghatározni.
(Tanszüneti napokon, hétvégén ettől kisebb is lehet a napi kocsikiadás, de jelentkező hatályban lévő szerződésének
legalább 50 db autóbuszra kell vonatkoznia.).
M2) nem rendelkezik személyszállítási tevékenységre vonatkozó, az előminősítési kérelem benyújtásakor érvényes,
akkreditált tanúsító által kiállított MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 15. § (3) f) pontjában meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.1. Az előminősítési szempontok igazolási módjai: II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:
A Jelentkezőnek az előminősítési kérelemhez csatolnia kell:
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P1.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről az
előminősítési kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű
másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); amennyiben a beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása előminősítési kérelemben nem szükséges.
Amennyiben a jelentkező a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011. Korm. rendelet
14. §. (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: nettó 500 millió Ft. Az árbevételt ajánlattevőnek aP3. pontban
foglaltak szerint kell igazolnia.
P2.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről az
előminősítési kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű
másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); amennyiben a beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása előminősítési kérelemben nem szükséges.
Amennyiben a jelentkező a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011. Korm. rendelet
14. §. (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: nettó 500 millió Ft. Az árbevételt ajánlattevőnek aP3. pontban
foglaltak szerint kell igazolnia.
P3.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előminősítési kérelembenyújtását
megelőző 24 hónapra vonatkozó, teljes és a közbeszerzés tárgyából, azaz a közbeszerzés tárgyának megfelelő,
helyi, helyközi közforgalmú személyszállítási tevékenységéből származó - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről szóló nyilatkozatát (évenkénti bontásban), attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P4.) A jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (6)bekezdés, valamint
a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9.§ (1) pontja alapján nyilatkozatát arról, hogy nem szerepel a KHR (Központi
Hitelinformációs Rendszer) listán, mint negatív adós.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésében
foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha jelentkező az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5)
bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság
igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.
III.1.1. Az előminősítési szempontok igazolási módjai: III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
A Jelentkezőnek az előminősítési kérelemhez csatolnia kell:
M1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) a) pontja alapján ismertetnie kell az előminősítési kérelem
benyújtásától visszafelé számított három év során végzett legjelentősebb menetrend szerinti helyi és/vagy helyközi
szinten megvalósuló, járművezetővel történő járatok üzemeltetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2)
bekezdés szerinti részletezettséggel, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva.
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján be kell mutatnia a személyszállítási tevékenységre
vonatkozó, az előminősítési kérelem benyújtásakor érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított, MSZ EN ISO 9001-es
vagy azzal egyenértékű tanúsítványának másolatát vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) f) pontjában
meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdésében
foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha jelentkező az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5)
bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság
igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.
Helyesen:

III.1.1. Az előminősítési szempontok - II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Alkalmatlannak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha:
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P1.) Az utolsó 3 lezárt üzleti év bármelyikében a hosszú távú működésbiztonsági mutatójának (azaz (saját tőke +
hátrasorolt kötelezettségek + hosszúlejáratú kötelezettségek)/befektetett eszközök) értéke 0,75-nél kisebb.
P2.) Ha az adózás előtti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt.
P3.) Ha az előminősítési kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban:
a) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 1 000 000 000 HUF-ot és az
autóbuszos személyszállítási tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen
nem érte el az 500 000 000 HUF-ot,
b) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 1 000 000 000 HUF-ot és a
közforgalmú autóbusz műszaki üzemeltetéséből származó - forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el az 1
000 000 000 HUF-ot, és
c) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 2 500 000 000 HUF-ot.
P4.) Alkalmatlannak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha szerepel a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer)
listán, mint negatív adós.
III.1.1. Az előminősítési szempontok - III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Alkalmasnak minősül a jelentkező (közös jelentkező), ha:
M1)
— Rendelkezik az előminősítési kérelem benyújtásától visszafelé számított megelőző három év során legalább nettó
1 200 000 000 HUF értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 50 db autóbusszal végzett személyszállítási
tevékenységről szóló referenciával. A nettó szolgáltatási érték a Szolgáltatás teljes díját tartalmazza, beleértve a
fogyasztói árkiegészítés, valamint a normatív támogatás összegét is, amennyiben szolgáltató jogosult volt ezek
igénylésére.
A 24 hónapos időtartamnak nem kell feltétlenül egybefüggően fennállnia. Az előírt mennyiség több referenciával is
teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása szükséges jelentkező részéről, amikor az előírt 50 db-
os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik jelentkező,
vagy
— rendelkezik az előminősítési kérelem benyújtásától visszafelé számított megelőző három év során legalább nettó
1 200 000 000 HUF értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 50 db autóbusz műszaki üzemeltetéséről szóló
referenciával. A nettó szolgáltatási érték a Szolgáltatás teljes díját tartalmazza.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása szükséges
jelentkező részéről, amikor az előírt 50 db-os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik jelentkező,
vagy
— rendelkezik az előminősítési kérelem benyújtásától visszafelé számított megelőző három év során legalább nettó 2
500 000 000 HUF értékű, legalább 24 hónapon keresztül, legalább 200 darab 12 tonna megengedett össztömegű közúti
gépjármű járművezetővel történő üzemeltetéséről szóló referenciával. A nettó szolgáltatási érték a Szolgáltatás teljes díját
tartalmazza.
Az előírt mennyiség több referenciával is teljesíthető, de legalább 24 hónapnyi olyan időtartam bemutatása szükséges
jelentkező részéről, amikor az előírt 200 db-os megrendelés-állománnyal egyidejűleg rendelkezik jelentkező.
M2) Rendelkezik a vállalatirányításra vonatkozó, az előminősítési kérelem benyújtásakor érvényes, akkreditált tanúsító
által kiállított MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.
§ (3) f) pontjában meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.1. Az előminősítési szempontok igazolási módjai: II. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:
A Jelentkezőnek az előminősítési kérelemhez csatolnia kell:
P1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről az
előminősítési kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű
másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); amennyiben a beszámoló
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a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása előminősítési kérelemben nem szükséges.
Amennyiben a jelentkező a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011. Korm. rendelet
14. § (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: nettó 500 000 000 HUF. Az árbevételt ajánlattevőnek a P3. pontban
foglaltak szerint kell igazolnia.
P2.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje részéről az
előminősítési kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű
másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); amennyiben a beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása előminősítési kérelemben nem szükséges.
Amennyiben a jelentkező a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor a 310/2011. Korm. rendelet
14. § (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: nettó 500 000 000 HUF. Az árbevételt ajánlattevőnek a P3. pontban
foglaltak szerint kell igazolnia.
P3.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előminősítési kérelem benyújtását
megelőző 24 hónapra vonatkozó, teljes árbevételéről és a P3) a) alpont szerinti esetben az autóbuszos személyszállítási
tevékenységből származó, a P3) b) alpont szerinti esetben a közforgalmú autóbusz műszaki üzemeltetéséből származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát (évenkénti bontásban), attól függően, hogy a
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P4.) A jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés,
valamint a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (1) pontja alapján nyilatkozatát arról, hogy nem szerepel a KHR
(Központi Hitelinformációs Rendszer) listán, mint negatív adós.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében
foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha jelentkező az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5)
bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság
igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.
III.1.1. Az előminősítési szempontok igazolási módjai: III. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
A Jelentkezőnek az előminősítési kérelemhez csatolnia kell:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) a) pontja alapján ismertetnie kell az előminősítési kérelem
benyújtásától visszafelé számított 3 év során végzett legjelentősebb autóbusszal végzett személyszállítási
tevékenységéről, vagy autóbusz műszaki üzemeltetéséről, vagy 12 tonna megengedett össztömegű közúti gépjármű
járművezetővel történő üzemeltetéséről szóló referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti
részletezettséggel, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva.
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján be kell mutatnia a vállalatirányításra vonatkozó,
az előminősítési kérelem benyújtásakor érvényes, akkreditált tanúsító által kiállított, MSZ EN ISO 9001-es vagy azzal
egyenértékű tanúsítványának másolatát vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) f) pontjában meghatározott, a
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében
foglalt rendelkezések irányadóak. Abban az esetben, ha jelentkező az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5)
bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság
igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlatkérő a TED adatbankban 2012.8.31-én 2012/S 167-277476 számon megjelent előminősítési hirdetményt
módosítja jelen hirdetménnyel.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277476-2012:TEXT:HU:HTML
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A módosított dokumentációt ajánlatkérő jelen hirdetmény megjelenését követően teljes terjedelmében elektronikus
úton,ingyenesen hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkk.hu).
Ajánlatkérő a módosított dokumentáció letöltését igazoló Visszaigazoló Adatlap faxon történő visszaküldését kéri a már
előminősített jelentkezőktől és az újonnan jelentkezőktől is.

www.bkk.hu

