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„Irodai íróasztalok, székek és szekrények szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése” tárgyú eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/97
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Közzététel dátuma: 2013.08.19.
Iktatószám: 14034/2013
CPV Kód: 39130000-2

Ajánlatkérő:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1087 Budapest, Törökbecse u. 1. (Hungária
Kocsiszín)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.09.09.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés

Címzett: Dr. Jurisits Lizandra
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Telefon: +36 307741082

E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu

Fax: +36 12351044

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

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

x Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Irodai íróasztalok, székek és szekrények szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése”

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

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1087 Budapest, Törökbecse u. 1. (Hungária Kocsiszín)

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
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 A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: 2 vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 30000000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szállítási szerződés „Irodai íróasztalok, székek és szekrények szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése” tárgyban
A szerződések az ajánlatkérő mindenkori igényei szerinti értékben és gyakorisággal kerülnek
megkötésre a keretmegállapodás terhére. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt összesen
nettó 30.000.000 Ft-ra becsüli annak értékét, amely összegben a keretmegállapodás terhére
szerződést köt.
A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések alatt a Kbt. 110. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
közvetlen megrendelés értendő.
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keretösszeget ne merítse ki.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)



5

Ajánlatkérő a teljes mennyiséget a keretmegállapodás jellegére tekintettel nem tudja pontosan
meghatározni,a keretmegállapodás keretösszege:30.000.000 HUF.
Dolgozói munkaállomások
asztal 140*70
görgős szék, szürke huzattal
görgős konténer
alacsony, széles, kétajtós szekrény
3 személyes fix kanapé
fotel
2,5 személyes fix kanapé
akasztós szekrény
asztal 160*80
körasztal
tárgyalóasztal 200*100
tárgyalószék
étkezőszék
ügyfélszék
várakozófotel

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
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Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke az adott Megrendeléssel érintett nettó
szállítási díj 5 %-a a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan, legfeljebb azonban a
Megrendeléssel érintett nettó szállítási díj 25%-a, 5 napon túli késedelem esetén az Ajánlatkérő
jogosult a Szerződéstől elállni.
Hibás teljesítés után a hibás teljesítéssel érintett bútorok nettó ellenértéke 15 %-ának (tizenöt
százalékának) megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért köteles nyertes ajánlattevő megfizetni.
Kétszeri hibás teljesítés esetén, és/vagy ha az Ajánlattevő Ajánlatkérő által megjelölt hibát,
hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja ki Ajánlatkérő jogosult a Szerződéstől egyoldalú
írásbeli nyilatkozatával elállni.
Meghiúsulási kötbér alapja a Megrendeléssel érintett teljes nettó szállítási díj, mértéke pedig annak
30 %-a.
Nyertes ajánlattevő köteles 24 hónap jótállást vállalni.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az adott Megrendelés ellenértékének kiegyenlítésére a Megrendelés
igazolt teljesítést követően, átutalással, a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésével összhangban kerül sor. A
számla benyújtásánál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A§ alkalmazása kötelező.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).A részletes fizetési feltételeket a
dokumentáció mellékletét képező Keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 
foglalt kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében foglalt kizáró ok fenn áll. 
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. 
§ alapján kell eljárnia. 
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe 
olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt 
áll, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. 
§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem
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régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás
feladását követően került kiállításra.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje
előző három lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
meghatározott részei (eredmény kimutatás). Ha az eredmény-kimutatás a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre
vonatkozóan, azért, mert az időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének
ideje alatti, közbeszerzés tárgyából („Irodai íróasztalok, székek és szekrények szállítása”)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(2)-(3) bekezdése.

P2)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt
nyilatkozatot az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó („Irodai íróasztalok,
székek és szekrények szállítása”) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól
függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(3) bekezdése.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való
megfelelés érdekében.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha 
P1) 
a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerint 
eredménye az előző három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt. 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő 
azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából („Irodai íróasztalok, székek és szekrények szállítása”) származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az összesen 30.000.000,- Ft ellenértéket. 
 
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha az egyikük megfelel. 
(Kbt. 55. § (4) bekezdés). 
 
P2) 
az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó („Irodai íróasztalok, székek és
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szekrények szállítása”) – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el
a 30.000.000,- Ft ellenértéket. 
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. §
(4) bekezdés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1.
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év
szerződésszerűen teljesített, a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő („Irodai íróasztalok, székek
és szekrények szállítása”) tárgyú legjelentősebb szállításainak ismertetését tartalmazó cégszerűen
aláírt nyilatkozatát és adott esetben a referencia igazolást is.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy igazolásban
legalább fel kell tüntetni
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont),
• a teljesítés helye
• a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó),
• a szállítás tárgyát,
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• továbbá nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.).
A referenciát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint kell igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.1.
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább nettó
30.000.000,-Ft értékű közbeszerzés tárgya szerinti („Irodai íróasztalok, székek és szekrények
szállítása”) szerződésszerűen teljesített referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
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Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
asztal 140*70 nettó egységára 10
görgős szék, szürke huzattal nettó
egységára

10

görgős konténer nettó egységára 10
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alacsony, széles, kétajtós szekrény nettó
egységára

10

3 személyes fix kanapé, nettó egységára 3
fotel nettó egységára 3
2,5 személyes fix kanapé nettó egységára 3
akasztós szekrény nettó egységára 6
asztal 160*80 nettó egységára 6
körasztal nettó egységára 4
tárgyalóasztal 200*100 nettó egységára 6
tárgyalószék nettó egységára 6
étkezőszék nettó egységára 5
ügyfélszék nettó egységára 6
várakozófotel nettó egységára 3
vállalt szállítási határidő (nap) 9

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/09/09 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/09/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
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 Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU

 Egyéb:

 Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/09/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely:

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a Kbt. 62. § szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A fizetés feltételei és módja: A dokumentációért nem kell fizetni, a dokumentációt bármely érdekelt
gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció átvételének határideje: 2013.09.09.
10:00. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

1-10

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
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Valamennyi részszempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint kerülnek értékelésre
a megajánlott tartalmi elemek az alábbiak szerint:
A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (10 pont), a többi ajánlat tartalmi
elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan
kiszámított pontszámot kapnak:
P= Alegjobb *(Pmax-Pmin)+Pmin
----
Avizsgált
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A Kbt. 71. §-ának (7) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az 16. értékelési részszempont,
azaz vállalt szállítási határidő esetében minimum 1nap, maximum 30 nap ajánlható meg. Az 1
napnál kedvezőbb megajánlásokra is ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú pontot
ad. A 30 nap feletti teljesítési idő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A szállítási határidő
mértékét egész számokban, napokban kell megadni.
Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az árnak egyértelműnek kell lennie. Pl. „-tól, -ig” értékeket,
többféle alternatívát tartalmazó vagy az előírttól eltérő tárgyra vonatkozó megajánlásokat az
ajánlatkérő nem tud elfogadni. Amennyiben egy megajánlás nem egyértelmű és nem javítható, úgy
az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
Az adott részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott
összpontszámot.
Az egyes részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az így keletkezett értékek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a legmagasabb értéket
kapott ajánlattevő.
Amennyiben valamely részszempontra valamennyi ajánlattevő azonos ajánlatot ad, abban az
esetben valamennyi, az adott részszempontra vonatkozó ajánlat maximális pontszámot kap.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

P1.,P2. ,M1.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 
1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/ 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) 
aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az 
ajánlatban szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a
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cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni 
kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy 
az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát. 
1.2 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti 
adatokat. 
1.3 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) – b) szerinti adatokról (nemleges 
válasz is megjelölendő). 
1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 
1.5 Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződéstervezet 
elfogadásáról. 
2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell: 
A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a 
dokumentáció részeként kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük 
ajánlatukban a nevükben eljárni jogosult képviselőt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges 
felelősséget (Ptk. 334.§ (2) bekezdés, 337.§) kell vállalniuk teljesítésükért. 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25.-26.§-ában foglalt rendelkezésekre. 
3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell: 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 
4. Az ajánlatokat 1 db eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményeit az 
ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatát 1 db elektronikus 
adathordozón (CD/DVD) is, a dokumentációban foglaltak szerint. 
5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók. 
6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű felelős 
fordítása is benyújtandó, a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Felelős fordítás 
alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felelős. 
7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó azzal, hogy amennyiben 
ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő egy alkalommal 
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok, az igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatók, azzal, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló 
iratokat eredeti, vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Ajánlatkérő ilyennek tekinti különösen a 
bankgaranciát, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatot. 
9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletek 
rendelkezései az irányadóak. 
10. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy 
amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az 
ellentmondást, úgy a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el. 
11. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvételére az 
ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 9.00-12.00 óra, valamint az ajánlattételi határidő 
utolsó napján 9.00-10.00 óra) van lehetőség. A dokumentáció az ügyintézővel (A/II. melléklet) 
történő előzetes egyeztetés esetén munkaidőben, vagy egyéb időpontban is átvehető. 
12. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon történő 
megküldésével tájékoztatja. 
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13. A szerződéskötés a Kbt. 124.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik. 
14. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől
péntekig 9.00 és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 és 10.00 óra
között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban is, az
A/III. mellékletben megjelölt helyen. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az A mellékletben
az ajánlat leadásaként megjelölt irodába beérkeznek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az
ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/15 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: BKK Zrt.

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

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Jurisits Lizandra

Címzett: Közbeszerzés

Telefon: +36 307741082

E-mail: lizandra.jurisits@bkk.hu

Fax: +36 12351044

Internetcím (URL): www.bkk.hu

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: BKK Zrt.

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

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Jurisits Lizandra

Címzett: Közbeszerzés

Telefon: +36 307741082

E-mail: lizandra.jurisits@bkk.hu

Fax: +36 1 235 1044

Internetcím (URL): www.bkk.hu

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: BKK Zrt.

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21. V.emelet BKF tárgyaló
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Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): dr. Jurisits Lizandra

Címzett: Közbeszerzés

Telefon: +36 307741082

E-mail: lizandra.jurisits@bkk.hu

Fax: +36 12351044

Internetcím (URL): www.bkk.hu

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
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----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------


	„Irodai íróasztalok, székek és szekrények szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú eljárást megindító felhívás

