
1

A FUTÁR projekt független mérnöki munkáinak ellátása,
rendelkezésre állás biztosítása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

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

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.12.23.
Iktatószám: 23666/2013
CPV Kód: 71631000-0

Ajánlatkérő:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Teljesítés helye: Budapest és agglomerációs környezete.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.01.10.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés és 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

 Árubeszerzés

x 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):

Címzett: Dr. Papp Bernadett

Telefon: +36 307741193

E-mail: bernadett.papp@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu
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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 és 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

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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 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:

A FUTÁR projekt független mérnöki munkáinak ellátása, rendelkezésre állás biztosítása.

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

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 11

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

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest és agglomerációs környezete.

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: 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: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Megbízási szerződés a FUTÁR projekt független mérnöki munkáinak ellátására, rendelkezésre állás
biztosítására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0

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)

„A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín 
alatti közösségi közlekedésben” (röviden a továbbiakban: FUTÁR) című projekt műszaki 
ellenőrzését és minőségellenőrzési feladatainak elvégzését az Ajánlatkérő független mérnök 
megbízásával kívánja biztosítani. 
A megbízás az Ajánlatkérő érdekeinek képviselete a FUTÁR projekt megvalósulása során a műszaki, 
pénzügyi, gazdálkodási és (meghatározott körű) jogi kérdésekben, továbbá mindaz, amire a 
megkötött szerződés kiterjed. 
A független mérnök az Ajánlatkérő (a szerződés teljesítése során Megbízó, illetőleg a FUTÁR projekt 
megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás Vállalkozási szerződés és Felhasználási 
szerződése vonatkozásában Megrendelő) helyszíni képviselőjeként a FUTÁR projekt 
megvalósítására irányuló munkáiban általában a szolgáltatások, szoftver, hardver és feldolgozott
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anyagok (előbbi négy röviden: termék) felhasználásának összehangolt és szabályozott terv szerinti
tevékenységeinek folyamatát segíti elő és ellenőrzi, illetve végzi az alábbiakban: 
• a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint a létesítést engedélyező
hatóság által jóváhagyott kiviteli terv megvalósító általi betartása, 
• a FUTÁR projekt megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás Műszaki Dokumentációja, a
Tervdokumentáció és a Kiviteli tervek (építési tervek, Rendszerterv, elektromos csatlakozási terv,
üzemeltetési-, oktatási dokumentáció, szoftver tervezés során létrejövő tervek) alapján a munkák
ellenőrzése, a helyszíni kitűzések helyességének, szükség esetén felmérések, vizsgálatok
megtörténtének ellenőrzése, 
• a független mérnöki, műszaki ellenőri dokumentációs kötelezettség teljesítése 
• a hatósági engedélyek, előírások, a projektben meghatározott határidők és minőségi előírások, a
szerződések megtartásának ellenőrzése, 
• közreműködik az egyeztető, megoldási javaslatokat rögzítő megbeszéléseken, tárgyalásokon, 
• az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése, mérnöki jelentések, zárójelentések, helyszíni jelentések készítése, 
• a hibák, hiányosságok, eltérések (az építési naplóban, jelentésben) feltüntetése, 
• a műszaki, informatikai, gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele, 
• A változások (eltérések, cserék) megalapozottságának vizsgálata, megfelelés ellenőrzése a
Vállalkozói, Megbízói és Támogatási szerződéseknek (határidő) megfelelően, közreműködés a
Változáskezelésben és a Változáskezelési Dokumentumok elkészítésében. 
• a munkák eltakarása, beépítése, elfedése, behúzása, stb.előtt azok mennyiségi és minőségi
ellenőrzése, 
• a termékek és az elvégzett munkák minőségére vonatkozó előírások betartása, 
• a munkaerő szükséges képzettségének, a szervezeti rendnek, kötelező felelősségbiztosítás
meglétének ellenőrzése, 
• pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 
• az átadás-átvételek, a részteljesítés, az előzetes átadás-átvétel, a megvalósítási szakaszok
eljárásainak, a végső átadás-átvételnek lefolytatása, azok koordinálása, 
• a műszaki-, teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások
betartásának ellenőrzése, 
• A rendszerszintű, folyamatos és biztonságos üzem teljesülését bizonyító próbaüzem, az eljárás
lefolytatása, a végső átadás-átvétel folyamatának ellenőrzése, a végső átadási dokumentáció
összeállítása, 
• a termék (beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, készülékek, program, szolgáltatás)
minőségtanúsításának ellenőrzése, 
• a termék szavatosságával, jótállásával, garanciális tevékenységeivel kapcsolatos előírások
betartásának ellenőrzése. 
A garanciális, jótállási és utó-felülvizsgálati időszak nem-megfelelőség (hiba, hiány, zavar, téves
működés) listájának kezelése

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 15.000.000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
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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: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2014/01/15 (év/hó/nap)

Befejezés 2014/06/30 (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)

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a nettó megbízási díj 0,5 %-a a
késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan, legfeljebb azonban a megbízási díj nettó
összegének 15%-a, 30 napon túli késedelem esetén az Ajánlatkérő jogosult a Szerződéstől elállni.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a Szerződés alapján fennálló valamely kötelezettségét nem, vagy
nem megfelelően teljesíti, a Ajánlatkérő minden ezt követő, azonos, vagy hasonló jellegű mulasztás,
illetve szerződésszegés után 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű hibás teljesítési kötbér
megfizetésére kötelezi a nyertes Ajánlattevőt.
Meghiúsulási kötbér alapja a nettó megbízási díj, mértéke pedig annak 20 %-a.

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

Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén
Ajánlatkérő a Ptk. 292/B § (1) bekezdése szerint teljesít, a számla ajánlatkérő általi
kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a számla átutalással kerül kiegyenlítésre. A
teljesítési igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint állítja ki. Ajánlatkérő előleget
nem fizet.

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
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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 bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.
56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Ajánlattevőknek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában
foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia, a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és nem
magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetén a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolni és a szükséges dokumentumot benyújtani.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt.
56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1: a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzés tárgya
(közösségi közlekedés (tömegközlekedés) projekt független mérnöki vagy lebonyolító mérnöki vagy
műszaki ellenőri tevékenység ellátás) szerinti, előző három üzleti évre vonatkozó, nettó
árbevételéről szóló nyilatkozatát, évenkénti bontásban.
Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben
az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1:
Ha az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyában (közösségi közlekedés
(tömegközlekedés) projekt független mérnöki vagy lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri
tevékenység ellátás) elért – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el
összesen a nettó 9.000.000,- forint értéket.

A fenti alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy felel meg.

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

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell 
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb, a 
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a 16. § (5) 
bekezdése szerint igazolva, a 16. § (2) bekezdés szerinti részletezettséggel, megjelölve: a teljesítés 
idejét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, 
a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségét. 
A becsatolt referenciaigazolásnak/ nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az 
alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
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A referenciaigazolás egyszerű másolatban csatolandó, a referencianyilatkozatot eredetiben kell
csatolni. 
M/2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjai alapján ajánlattevő csatolja
azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be
kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a felelősek. Az ismertetőt
cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában kell benyújtani az esetleges jogosultság igazolása az
illetékes hivatal által kiadott határozat másolatban történő benyújtásával, igazolandó. 
A Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti esetben elegendő az adott nyilvántartás elektronikus
elérhetőségének megjelölése. 
Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben
az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1. legalább 1 db uniós elszámolású közösségi közlekedési projekt független mérnöki 
feladatainak és műszaki ellenőri feladatainak ellátásából származó szerződésszerűen teljesített 
referenciával, 
M.1.2. továbbá legalább 1 db műszaki ellenőrzési feladat (építés és informatika) ellátására 
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. 
Ajánlattevőnek nem kell feltétlenül egyetlen olyan referenciát csatolnia, ami egyszerre felel meg az 
M.1.1 és az M.1.2 pontokban foglalt követelményeknek. Ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy az 
M1.1. és az M1.2. pontokban írt kritérium pontonként külön-külön referenciákkal igazolja. 
M.2. az alábbi végzettséggel rendelkező és a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével 
rendelkező szakemberekkel,: 
• 1 fő vezető mérnök, a független mérnöki tevékenység menedzselésére vonatkozó projekttel 
kapcsolatban szerzett minimum 3 éves projektvezetői tapasztalattal rendelkező főiskolai vagy 
egyetemi közgazdasági vagy műszaki végzettséggel , 
• 1 fő mérnök képviselő, a vezető mérnök helyetteseként szerzett minimum 3 éves projektvezetői 
tapasztalattal rendelkező főiskolai vagy egyetemi közgazdasági vagy műszaki végzettséggel; 
• 1 fő építési-, építői-, illetve építmény- és épület-villamossági, illetve -gépészeti kivitelezés 
szakterületre minimum 3 éves tapasztalattal rendelkező főiskolai vagy egyetemi végzettségű 
minőségbiztosítási mérnök, 
• 1 fő szoftver, ill. rendszerbevezetés szakterületeken minimum 3 éves tapasztalattal rendelkező 
főiskolai vagy egyetemi végzettségű minőségbiztosítási mérnök, 
• az alábbiakban meghatározott szakterületeken műszaki ellenőri jogosultsággal és szakirányú 
felsőfokú, illetve középfokú szakképesítéssel rendelkező műszaki ellenőrökkel: 
- 1 fő magasépítés szakterület (ME-É-I.) - 1 fő mélyépítési szakterület (ME-ÉM-I.) 
- - 1 fő építmény és épületgépészet szakterületre (ME-ÉG-I.) 
- 1 fő építmény és épületvillamosság szakterületre (ME-ÉV-I.) 
- 1 fő közlekedési szakterületre (ME-KÉ-I.) 
- 1 fő közlekedési szakterületre (ME-KÉ-II.) 
- 1 fő távközlési, elektronikus hírközlési szakterület (ME-TÉ-I.) 
- 1 fő elektronikus hírközlési (infokommunikációs) építmények szakterületre (ME-TÉ-II.) 
- 1 fő távközlési építmények villamos szerelése szakterület (ME-TV-I) 
• mérnök tervezői, illetve szakértői jogosultsággal, vagy mérnöki jogosultsággal és felsőfokú 
szakirányú végzettséggel rendelkező szakember az alábbi szakterületekre
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- 1 fő informatikai rendszer tervezésében legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező informatikai
felsőfokú végzettségű a 144/2006. (IV.28.) kormányrendelet szerinti HI (vagy hatályos átsorolás
előtti) jogosultságú szakemberrel; 
- 1 fő informatikai szakemberrel, felsőfokú informatikai végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlattal. 
Ajánlatkérő a műszaki ellenőrök esetében a fenti, 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, illetve az
építészeti-műszaki tervezők esetében a 104/2006 (IV.28.) Korm. rendelet szerinti kamarai
besoroláson kívül azzal egyenértékű jogosultságot is elfogad. 
Egy szakember, egy személyben betölthet több pozíciót, ha a végzettsége, képesítése, gyakorlata
megvan.

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

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

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

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

(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

igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

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

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 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
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 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)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
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: 2014/01/10 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00

A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
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A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/01/10 (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

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x 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: 2014/01/10 (év/hó/nap) Időpont: 10.00

Hely: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén utca 19-21., J508 tárgyaló

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

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

A Kbt. 62. § (2) bekezdése 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)

Az ajánlati dokumentáció az eljárást megindító felhívás megjelenése napjától minden munkanap 
9:00 órától 15:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 órától 10:00 óráig
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rendelkezésre áll, és az alábbi címen vehető át: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., J509 iroda.
Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az a Kbt. 50.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően megküldésre kerül. A dokumentáció a kozbeszerzes@bkk.hu, illetve a
bernadett.papp@bkk.hu e-mail címen, elektronikus úton, vagy a +36 1 235 10 44 fax számon is
igényelhető az igénylő levél megküldésével. Az igénylő levél tartalmazza az ajánlattevő alábbi
adatai: 
- ajánlattevő neve, 
- székhelye (eltérés esetén a levelezési címe is), 
- valamint a dokumentáció átvételére jogosult kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma,
faxszáma. 
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak részéről át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető
közzé.

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:

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:

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:

P/1, M/1, M/2.

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:

1. Az ajánlatot benyújtásának formai követelményei a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján: 
a) Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben, lapozhatóan lefűzve 
(történhet például de nem kizárólagosam összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb.), 
az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani, az 
ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel. 
b) A tartalommal rendelkező oldalakat oldalszámozással, és az oldalszámokat tartalmazó 
tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám 
alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 
c) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó 
szervezet 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
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személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
d) Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban 1 papír alapú példányban kell benyújtani. Az ajánlat 
eredeti példányát teljes terjedelemben tartalmazó CD vagy DVD adathordozót nem szerkeszthető 
formában is kérjük az ajánlat mellékleteként csatolni. Minden esetben a papír alapon benyújtott 
ajánlat „Eredeti” példány tartalma a mérvadó. 
e) Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevén és címén kívül fel kell tüntetni: „A 
FUTÁR projekt független mérnöki munkáinak ellátása, rendelkezésre állás biztosítása”, valamint 
„Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”. A postán feladott ajánlatot ajánlat akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a bontás helyszíneként megjelölt 
címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, illetve 
futár küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli. 
2. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
Ajánlattevőt terheli. 
3. Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania. Az ajánlat a magyar nyelven kívül 
más egyéb nyelven nem nyújtható be, Az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított 
okirat/dokumentum/ igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok ajánlattevő által készített, vagy 
készíttetett felelős magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel idegen, vagy részben 
idegen nyelvű okiratot nem fogad el. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselőjének nyilatkozatát az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre 
történő fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről). 
4. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján – ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók. A 
kezességvállaló nyilatkozatot –amennyiben ilyen benyújtásra kerül - eredeti vagy hiteles 
másolatban kell csatolni. 
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra, 
amelynek értelmében (1) az ajánlatban meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe 
venni; 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való 
felelősségét. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor 
vegyék figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében egy személy (szervezet) a közbeszerzés 
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, 
akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során 
közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is 
meg kell tenni. 
6. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 45. §-át a Kbt. 122 § (5) 
bekezdésekben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazza. 
7. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az 
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a tájékozódási kötelezettség teljesítéséről. 
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8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdés 
szerint az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 
9. A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a 
Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésükről szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. 
10. Az ajánlat elején – a dokumentációhoz mellékelt nyilatkozatminta alapján – felolvasólapot kell 
elhelyezni, valamennyi a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adat feltüntetésével. 
11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosítja, továbbá a Kbt. 
68-70. §-át megfelelően alkalmazza. 
12. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, 
vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
13. A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén 
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevői megállapodást, 
amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan 
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak 
azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A megállapodásnak 
arra is ki kell térnie, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles – legkésőbb a 
teljesítés elismerésének időpontjáig – ajánlatkérőnek nyilatkozni arról, hogy közülük melyik 
mekkora összegre jogosult - megjelölve annak százalékában - az ellenszolgáltatásból. 
15. A felolvasólapon megadott ellenértéknek tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást 
megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti 
teljesítéshez szükséges. 
16. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot vagy az ajánlatban nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának 
egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra 
jogosult által adott meghatalmazás alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy 
jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást 
igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni. 
17. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt 
dokumentumokban/ igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar 
Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napján 
érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. Ajánlatkérő az MNB által nem 
jegyzett devizák esetében az Ajánlattevő nemzeti bankja által jegyzett, a közbeszerzési eljárást 
megindító felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi 
figyelembe. A referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot, a beszámolóból 
származtatható adatoknál az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az 
átváltáshoz. 
18. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer
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bevezetési részére (Projekt megvalósítás) vonatkozóan támogatási szerződést kötött. A szerződés
száma: KMOP-2.3.1/A-2009-0001. 
19. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéstől
számított 8 (nyolc) napon belül be kell mutatnia korlátlan számú káreseményre vonatkozó, legalább
10 000 000 Ft/káresemény és legalább 100.000.000 Ft/év értékű mérnöki szolgáltatásra irányuló
felelősségbiztosítási kötvényt, mely a szerződés teljesítése során a független mérnöki munkákhoz
biztosítási fedezetet jelent. 
20. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) irányadó. Az eljárást megindító felhívás és a
dokumentáció eltérése esetére a Kbt. 45. § (6) bekezdése irányadó.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/12/20 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

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

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. em. J509. iroda

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Papp Bernadett

Telefon: +36 307741193

E-mail: bernadett.papp@bkk.hu, kozbeszerzes@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 Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. em. J509. iroda

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Papp Bernadett

Telefon: +36 307741193

E-mail: bernadett.papp@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu

Fax: +36 12351044

Internetcím (URL): www.bkk.hu

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

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. em. J509. iroda



16

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Papp Bernadett

Telefon: +36 307741193

E-mail: bernadett.papp@bkk.hu, kozbeszerzes@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)
----------------------
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