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I. AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM  

Hivatalos név: 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: 

Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

Város/Község: 

Budapest  

Postai 

irányítószám:10

75 

Ország: 

HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

dr. Pápista Eszter 

Beszerzés és Közbeszerzés 
Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Telefon: 

+36 30 774 1088 

E-mail: 

kozbeszerzes@bkk.hu,  

Fax: 

+ 061/235-1044 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu 

 

 

 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló 

   

Város/Község: 

Budapest 

Postai 

irányítószám: 

1075 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

dr. Pápista Eszter 

Beszerzés és Közbeszerzés 

Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

Telefon:  

+36 30 774 1088 

E-mail:  

kozbeszerzes@bkk.hu 

Fax: + 061/235-1044 

Internetcím (URL):www.bkk.hu 

 

 

 

I.3.) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

mailto:kozbeszerzes@bkk.hu
mailto:kozbeszerzes@bkk.hu
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Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló 

 

Város/Község: 

Budapest 

Postai 

irányítószám:  

1075 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Pápista Eszter 

Beszerzés és Közbeszerzés  

Címzett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

  

Telefon:  

+36 30 774 1088 

E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu 

 

Fax: + 061/235-1044 

Internetcím (URL): www.bkk.hu 

 
 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes 

körű üzemeltetése. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés 

–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Építési beruházás X Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye  

Budapest  

NUTS-kód                    HU101        

mailto:kozbeszerzes@bkk.hu
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II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya 

Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes 

körű üzemeltetése. 

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 30144200-2     Jegykiadó gépek 
        -              -    

További 

tárgy(ak) 

50316000-3 Jegykiadó automata 

karbantartása és javítása 

71500000-3 Kivitelezéssel kapcsolatos 

szolgáltatások 

        -              -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

II.1.5) A részvételi felhívás azonosító száma és közzétételének napja:  

Hirdetmény száma a HL-ben: 2013/S 022-034333  

Hirdetmény közzétételének napja: 31/01/2013 (nap/hó/év) 

  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi 

elvégzendő feladatokat foglalja magában: 

 

A.) 300 db -10% jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási 

munkák, kivitelezés), üzembe helyezés 

 

B.) jegykiadó automaták teljeskörű üzemeltetése (pénzszállítással együtt) 

A feladatok részletes leírását a Dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.  

 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A szerződést a felek annak aláírásától számított 72 hónapos határozott időtartamra kötik. 

A szerződés 1 alkalommal, maximum 5 évvel meghosszabbítható. 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  
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III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

A TVM rendszer tervezését, szállítását és telepítését szabályozó szerződésrészben előírt 

szerződést biztosító mellékkötelezettségek:   

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a TVM rendszer tervezésére, szállítására és 

telepítésére vonatkozó szerződésrész teljes, ÁFA nélküli ellenértékének, mint kötbéralapnak a 

0,2%-a (kettőtized százaléka) naponta, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a.  

Jótállás: kiterjed a leszállított tárgyi eszközökre és szoftverekre önmagában is, valamint a teljes 

TVM rendszerre (a TVM központi vezérlő rendszerre és az ahhoz kapcsot TVM készülékekre), 

mint egységesen működő rendszerre. A jótállás időtartama minimum 24 hónap. A jótállás 

időtartama az értékelés részét képezi.  

A jótállási kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén fizetendő késedelmi kötbér:  

- Kiemelt (forgalmas csomópontokban telepített, a Műszaki leírásban külön megjelölt) TVM-ek 

rendeltetésszerű működését akadályozó hiba kijavításának késedelme esetén a hibajavítási 

határidő lejárta után minden késedelmes óra után óránként 200.000,- forint (kettőszázezer 

forint), a késedelem 6. (hatodik) órájától kezdődően óránként 300.000,- forint (háromszázezer 

forint); 

 

- egyéb TVM-ek rendeltetésszerű működését akadályozó hiba kijavításának késedelme esetén a 

hibajavítási határidő lejárta után minden késedelmes óra után óránként 100.000,- forint (százezer 

forint), a késedelem 6. (hatodik) órájától kezdődően óránként 200.000,- forint (kettőszázezer 

forint).  

Meghiúsulási kötbér: a TVM rendszer tervezésére, szállítására és telepítésére vonatkozó 

szerződésrész teljes, ÁFA nélküli ellenértékének, mint kötbéralapnak a 15%-a (tizenöt százalék).  

A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő megszűnése esetén fizetendő.  

Teljesítési biztosíték: a TVM rendszer tervezésére, szállítására és telepítésére vonatkozó 

szerződésrész teljes, ÁFA nélküli ellenértékének 5%-a (öt százalék), ami a Kbt. 126.§ (6) 

bekezdés a) pontjában foglalt módozatok szerint teljesíthető.  A teljesítési biztosítékot a Kbt. 

126. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani.   

A TVM rendszer üzemeltetését szabályozó szerződésrészben előírt szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek:  

Meghiúsulási kötbér: 5 (öt) naptári évre számított teljes nettó üzemeltetési díj 15%-a (tizenöt 

százalék). A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő megszűnése esetén fizetendő. 

Teljesítési biztosíték: Háromhavi nettó üzemeltetési díj mértékével megegyező, ami a Kbt. 126.§ 

(6) bekezdés a) pontjában foglalt módozatok szerint teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 

126. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. 

Szolgáltatási szint megállapodások (SLA-k): A TVM rendszer üzemeltetése során a Műszaki 

leírásban pontosan definiált üzemeltetési szolgáltatásokat, pontosan definiált szolgáltatási 

(rendelkezésre állási) szintek – az úgynevezett SLA-k – szerint kell teljesíteni. Ha a nyertes 

ajánlattevő az üzemeltetés egy adott naptári hónapjában az előírt szolgáltatási szintet bármely 

okból – a vis major esetét kivéve – nem teljesíti, az Üzemeltetési Szerződésben előírtak szerint 

csökken az adott hónapra kifizetendő üzemeltetési díj.  
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre: 

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.  

A leszállított TVM készülékek szállítása és üzembe helyezése díjának kiegyenlítése szállítói 

finanszírozással történik. Ez azt jelenti, hogy a nyertes Ajánlattevőnek magának kell 

finanszíroznia az általa leszállított TVM készülékek gyártásának, leszállításának, telepítésének 

és üzembe helyezésének költségeit. A nyertes Ajánlattevő eme szolgáltatásai után felszámított 

díjakat az ajánlatkérő a TVM készülékek üzembe helyezésétől számított 60 (hatvan) naptári 

hónapos időtartam alatt, egyenlő részletekben fizeti ki.  

A fentiek értelmében az ajánlattevőknek a jelen ajánlattételi felhívás alábbi IV.1. pontjában 

felsorolt bírálati szempontok közül az 1) részszempont (nettó egységár: 1 db TVM beszerzési-, 

telepítési és üzembe helyezési költsége) meghatározásakor figyelembe kell venniük azt is, hogy 

ebbe az összegbe bele kell kalkulálni a szállítói finanszírozással történő díjfizetés 60 (hatvan) 

naptári hónapjára eső finanszírozási költségeket is, ugyanis az Ajánlatkérő a 60 hónap alatt, 

egyenlő részletekben kifizetett nettó egységár után semmilyen kamatot vagy egyéb költséget 

nem fizet.  

A jelen ajánlattételi felhívás alábbi IV.1. pontjában felsorolt bírálati szempontok közül az 1) 

részszempont (nettó egységár: 1 db TVM beszerzési-, telepítési és üzembe helyezési költsége) 

meghatározásakor a fentieken túlmenően az ajánlattevőknek azt is figyelembe kell venniük, 

hogy ez a nettó egységár kompenzálja a nyertes ajánlattevő által leszállítandó és üzembe 

helyezendő TVM központi vezérlő szoftver rendszer, és annak hardver környezete 

biztosításával, a szükséges szoftverek szállításával, kifejlesztésével, paraméterezésével, üzembe 

helyezésével, a hardver környezet biztosításával és üzembe helyezésével kapcsolatos 

költségeket. Ennek megfelelően az ajánlattevők a az 1) részszempont szerinti nettó egységárat 

olyan tartalommal kalkulálják ki, hogy az egyben fedezetet nyújtson az előző mondatban 

felsorolt költségekre is, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő külön díjat nem fizet az előző 

mondatban felsorolt szolgáltatások teljesítése fejében. 

A TVM készülékek teljes körű üzemeltetése kapcsán a nyertes Ajánlattevő által felszámított 

szolgáltatási díjak vonatkozásában az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározottak szerint 

havi számlázási lehetőséget biztosít.  

Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást minden esetben átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől 

számított 30 napon belül a Kbt 130. § (3) bekezdés a) pontja szerint. 

III.1.3) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok 

(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 

előírásokat is 

Ajánlattevőnek a részvételi felhívás III.2.1. pontjában előírt kizáró okokra vonatkozóan, azzal 

összhangban az ajánlatban is nyilatkozatnia kell, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. 

törvény (Kbt.) 56. § (1) és (2), valamint a Kbt. 57 § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 

kizáró okok az ajánlattételi szakaszban sem állnak fenn.  

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) szerinti 

alvállalkozót, illetve az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet. 

Ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak, illetve az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 

más szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlatban, hogy nem vesz igénybe vagy ő maga 

nem áll a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.   
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a részvételi jelentkezéshez 

képest változott a kizáró okok tekintetében a jogi helyzete, akkor a részvételi felhívásban előírt 

módon szükséges annak igazolása, hogy továbbra sem állnak fenn a részvételi felhívásban előírt 

kizáró okok vele szemben. 

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV. 1) Értékelési szempontok  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszempontok szerint: 

Részszempont 

1.) nettó egységár (1 db TVM beszerzési-, telepítési és üzembe 

helyezési költsége): Ft / 1db TVM 

 

2.) nettó ár (TVM üzemeltetés): Ft / 1 db TVM / hó 

 

3.) Jótállás időtartama (egész hónapban) 

 

4.) Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt,                                                                                                                                         

 az első szállítási ütemre vonatkozóan) a szerződés 

megkötésétől egész naptári napban megadva (nem dátummal) 
 

Súlyszám 

57 

 

35 

5 

 

3 

 

 

 

IV.2) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE, ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 

IV.2.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 

az első tárgyalás időpontja: 

 

A tárgyalások során Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, a műszaki leírásról és az ajánlati 

árról kíván tárgyalni.  

 

Ajánlatkérő a tárgyalásokat Ajánlattevők együttes részvételével kezdi meg és folytatja le, 

Ajánlatkérő azonban fenntartja a jogot, hogy a további tárgyalások vonatkozásában együttesen 

vagy akár külön-külön tárgyaljon az Ajánlattevőkkel. A tárgyalásokon Ajánlattevőket 

cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások 

tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások 

arra irányulnak, hogy Ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel és a legkedvezőbb 

feltételekkel köthessen szerződést. 

 

A tárgyalások folyamán az Ajánlattevők jogosultak az ajánlatukat módosítani. Ajánlatkérő a lent 

megjelölt időponttól kezdődően több tárgyalási fordulót tervez egymás után lefolytatni. A 

tárgyalások végső fordulója előtt Ajánlatkérő meghatározza a végső ajánlat megadásának 

időpontját is. 
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Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet minden jelen lévő aláírja. 

Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § 

(3) bekezdésére. 

 

Az első tárgyalás időpontja: 2013. június 18. 11:00. 

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követő 5 munkanapon belül az első tárgyalás részleteiről 

tájékoztatást küld az érintett Ajánlattevőknek. 

Kérnénk az Ajánlattevőket, hogy a tárgyalások tematikáját és hatékonyságát segítendő, a 

tárgyalásokon ismertetni kívánt és már felmerült szerződéses feltételekre, a műszaki leírásra és 

az ajánlati árra vonatkozó kérdéseiket, észrevételeiket és javaslataikat előzetesen (az ajánlattételi 

határidőig, azaz 2013. június 4-én 10:00-ig) küldjék meg elektronikus úton a 

kozbeszerzes@bkk.hu e-mailcímre. A tárgyalások során természetesen további kérdések, 

észrevételek tehetők. 

A tárgyalás helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 8. emeleti tárgyaló 

IV.2.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei, határideje: 

Ajánlatkérő a dokumentációt ingyenesen, elektronikus úton bocsátja az ajánlattételre felkért 

gazdasági szereplők rendelkezésére. 

IV.2.3) Ajánlattételi határidő  

Dátum: 2013. június 4.  Időpont: 10:00 

IV.2.4) Ajánlattétel nyelve 

Magyar 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

Az ajánlati kötöttség az utolsó tárgyalási forduló befejezésétől számított 30 napig áll fenn. 

IV.2.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:  2013. június 4.  Időpont: 10:00 

Hely : 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: 

Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdése alapján történik. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 

 

         igen     X nem  

Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  
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V.2) Egyéb információk: 

1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ és 93.§ -ban foglaltak szerint, 

továbbá az ajánlattételi szakaszban is biztosított a Kbt. 45. § szerinti kiegészítő tájékoztatás 

kérés lehetősége. 

2.) Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott felolvasólap tartalma szerint kell ajánlatot tennie.  

3.) Az Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell: 

- felolvasólapot, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal kitöltve;  

- nyilatkozatot a Kbt. 54.§ (1) bekezdéséről; 

- nyilatkozatot a kizáró okok hiányáról; 

- nyilatkozatot a biztosításokról; 

- nyilatkozatot a teljesítési biztosítékról mind a vállalkozási szerződés, mind az üzemeltetési 

szerződés vonatkozásában; 

- nyilatkozatot az ajánlati biztosítékról; 

- együttműködési megállapodást (adott esetben); 

- műszaki/szakmai ajánlatát az Ajánlattételi Dokumentáció mellékleteként csatolt Műszaki 

Dokumentáció 4.1-es fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően. Ajánlattevő ajánlatában 

köteles megadni az egyenlő részletekben kifizetett nettó egységár meghatározásánál alkalmazott 

x,xx % p.a. kamat mértékét. 

- a szállítási és kivitelezési feladatok vonatkozásában (vállalkozási szerződés) műszaki ütemterv, 

az Ajánlattételi Dokumentáció mellékleteként csatolt Műszaki Dokumentáció 4.1-es fejezetében 

található „A megvalósítás időterve (ütemterv)” szekciójának  megfelelően; 

- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. 

törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája; 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirat 

formájában; 

- nyilatkozat cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről, illetve folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást; 

- továbbá valamennyi a dokumentációban és az ajánlattételi felhívásban előírt iratot, 

nyilatkozatot és dokumentumot. 

- A Vállalkozási Szerződés tekintetében a nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjától rendelkeznie kell minimum 100 millió Ft/kár/év összegű építési 

felelősségbiztosítással. Az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozóan Ajánlattevőnek, hogy 

az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg azt a szerződéskötés 

időpontjáig megköti és a biztosítási kötvényt vagy annak hiteles másolati példányát továbbá a 

díjfizetés megtörténtét igazoló dokumentumot benyújtja Ajánlatkérő részére a 

szerződéskötéskor. A biztosítást a nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben foglalt valamennyi 

feladata teljesítésének (utolsó szállítás) Ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell 

folyamatosan fenntartania. Ennek részletszabályait a Szerződés VI.5. pontja tartalmazza. 
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Nyertes Ajánlattevő az üzemeltetési időszak kezdő időpontjára köteles a Megrendelő 

tulajdonában lévő, de az általa üzemeltett valamennyi tárgyi eszközre - TVM készülékre – a 

teljes üzemeltetési időszakra érvényes vagyonbiztosítással rendelkeznie. Ennek részleteit az 

Üzemeltetési Szerződés IV.2.a) pontja tartalmazza. 

Nyertes Ajánlattevő a üzemeltetési időszak kezdő időpontjára köteles a TVM üzemeltetési 

telephelyére vonatkozó, a teljes üzemeltetési időszakra érvényes vagyonbiztosítást kötni. Ennek 

részleteit az Üzemeltetési Szerződés III.6.7. pontja tartalmazza. 

Nyertes Ajánlattevő a üzemeltetési időszak kezdő időpontjára köteles a TVM-ek 

vonatkozásában az azokban lévő készpénzre tekintettel vagyonbiztosítást kötni. Ennek részleteit 

az Üzemeltetési Szerződés III.2.9.7. pontja tartalmazza. 

Az Ajánlattevőnek a tárgyalás(ok) befejezését követően kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. 

§ (3) bekezdésében foglaltakra. 

A csatolandó iratok javasolt sorrendjét a dokumentáció tartalmazza. 

4.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:  

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlati biztosíték adását köti ki, 

amelynek összegszerűen meghatározott mértéke nettó 4.000.000,- Ft. 

Az ajánlati biztosítékot a végleges ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre 

bocsátani/igazolni és annak az ajánlati kötöttség idejére (IV.2.5.) kell érvényesnek lennie.  

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az Ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: 

– Az Ajánlatkérő 11794008-20539618 számú számlájára a végső ajánlattétel időpontjáig 

készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással „TVM beszerzés” megjelöléssel; 

– feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával; 

– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel. 

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:  

– készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, 

egyszerű másolat); 

– bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződéssel; 

– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel. 

A bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő 

befűzés nélkül köteles zárt borítékban benyújtani. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(7) 

bekezdése szerint kerül visszafizetésre. 

Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban az ajánlati biztosítékot átutalással 

teljesíti, úgy kéri Ajánlatkérő megadni azt a bankszámla számot, amelyre az ajánlati biztosítékot 

visszautalhatja. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben Ajánlattevő – saját hatáskörben 

történő szabad mérlegelése során úgy dönt, hogy – az ajánlati biztosítékot nem számlára 

fizetéssel kívánja teljesíteni, úgy kiemelt figyelmet kell fordítania az ajánlati biztosíték 

fenntartására mindazon esetekben, amikor az ajánlati kötöttség meghosszabbodik.  

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra. 

5.) Az ajánlatokat írásban, 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), zárt csomagolásban kell 
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benyújtani a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő által alábbiakban előírt formai 

követelményeknek megfelelően. Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolati” 

példánya között, Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. 

Az ajánlat formai követelményei a következők: 

a) Az ajánlat valamennyi példányát össze kell fűzni. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az 

ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható (történhet például 

összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb). 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 

címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől 

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha 

a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 

egyértelműen lehet hivatkozni. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, 

ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

d) Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Ajánlattevő köteles a teljes ajánlatát 

írásvédett (pl. PDF vagy JPG) formátumban (CD vagy DVD adathordozón) is benyújtani! 

Az ajánlatokat tartalmazó csomag külső borításán „Jegykiadó automaták (TVM) gyártása, 

szállítása, telepítése, üzemeltetése”, illetve „Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” 

megjelölést kell feltüntetni. 

Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől 

péntekig 9:00 és 12:00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, 

munkaidőben egyéb időpontban is, a BKK Zrt. Beszerzés és Közbeszerzésen (1075 Budapest, 

Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. emelet BKF tárgyaló). Az ajánlattételi határidő lejártának 

napján, ugyanezen a helyszínen 09:00 órától az ajánlattételi határidő időpontjáig van lehetőség 

az ajánlat személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor 

tekinti határidőben beérkezettnek, ha az legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő 

részéről az ajánlat átvételére feljogosított személy által átvételre kerül.  

6.) Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a 

végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 

kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

7.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 

Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg. 

8.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő által előírt 

dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. 

Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, 

amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: 

bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 

9.) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, 

cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell. Ajánlatkérő a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles 
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elfogadni. 

10.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  

11.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 

amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

12.) Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80.§ rendelkezései 

irányadók.  

13.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, 

valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. A felhívás és a 

dokumentáció eltérése esetére a Kbt. 45. § (6) bekezdése irányadó. 

14.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a jelen eljárást megindító részvételi felhívás 

2013. január 31. napján került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 022-

034333 iktatási szám alatt. 

15.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 

pontszámot (az ajánlattételi szakaszban): 

 

Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat kapja a legmagasabb pontot (100), a 

többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlattól való eltéréstől függően arányosítással kerül 

meghatározásra. Az ajánlatok részszempont szerint adható tartalmi elemeinek értékelése során 

adható pontszám alsó határa 1 pont és felső határa 100 pont. 

 

A 3. részszempont (Jótállás időtartama (egész hónapban)) szerinti ajánlati elem esetében, a 

legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb (hosszabb) vállalásokra egyaránt a 

ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad ajánlatkérő: 60 hónap. A 

legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél rövidebb nem ajánlható meg: 24 hónap, 24 hónapnál 

rövidebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. 

 

A 4. részszempont (Szállítási határidő (üzembe helyezéssel együtt, az első szállítási ütemre 

vonatkozóan) a szerződés megkötésétől egész naptári napban megadva (nem dátummal)) szerinti 

ajánlati elem esetében, a legkedvezőbb szint, amelyre és az annál még kedvezőbb (rövidebb) 

vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad ajánlatkérő: 150 

naptári nap. A legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél hosszabb nem ajánlható meg: 210 naptári 

nap, 210 naptári napnál hosszabb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlításakor végzett pontszámok számításakor 2 tizedesre 

kerekítve számol, a kerekítési szabályok figyelembe vételével (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé 

kerekít). 

 

Az ajánlatadáshoz szükséges egyes részlet információk, szabályok az ajánlattételi szakaszban 

(ajánlattételi felhívás és dokumentáció) kerülnek meghatározásra. 

 

16.) A Fő Projektszerződés részét (egyben mellékletét) képező két alszerződés, a Vállalkozási 

Szerződés és az Üzemeltetési Szerződés – bár elnevezésükben a „szerződés” szó szerepel – nem 

önálló szerződések, hanem a Fő Projektszerződés által szabályozott beszerzés két fő 

feladatcsoportjába tartozó szolgáltatásokat, jogokat és kötelezettségeket összefoglaló módon 

szabályozó szerződésmellékletek, a Fő Projektszerződés mellékletei. Ennek megfelelően sem a 



13 

 

Vállalkozási Szerződés, sem az Üzemeltetési Szerződés nem hozható létre vagy szüntethető meg 

önállóan, jogi sorsuk, mint szerződésmellékleteké, osztja a Fő Projektszerződés jogi sorsát. 

 

V.6) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2013. május 10. 

 


