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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
 

Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban 
 

Formaruha beszerzése kiszolgálással  
(el járás száma: T -337/13.) 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe:  

A közbeszerzési eljárást a BKK és a BKV Zrt. közös ajánlatkérőként (a jelen 
eljárásban: Ajánlatkérő) folytatja le oly módon, hogy az operatív lebonyolítást a 
BKV Zrt. végzi.  

Ajánlatkérő neve, székhelye: 

 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV 
Zrt.) 
1072 Budapest, Akácfa utca 15. 

 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (BKK) 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

 

Az operatív lebonyolításra tekintettel a kapcsolattartási pont: 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
1072 Budapest, Akácfa utca 15.II. emelet 256. 
Telefonszám: (+36-1) 461-65-78 
Faxszám:  (+36-1) 461-65-24 
E-mail cím:  kozbeszerzes@bkv.hu 
 

2. A közzétett részvételi felhívás és közzétételének napja: 

Az Ajánlatkérő által „Formaruha beszerzése kiszolgálással” tárgyban indított 
eljárás részvételi felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. november 
13-án 2013/S 220-383921 számon jelent meg, a Közbeszerzési Értesítőben 
2013. november 13. napján lett közzétéve KÉ 18810/2013. számon.  

 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak 

beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt teljes terjedelmében, térítésmentesen, 
elektronikus úton bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételi felhívás 
megküldésével egyidejűleg, azzal, hogy az eljárás mindkét része vonatkozásában 
átadásra kerülő anyagmintákat, valamint az 5/A és az 5/B számú mellékletek 
anyagát elektronikus adathordozón, Ajánlattevők a  jelen felhívás 1. pontjában 
meghatározott kapcsolattartási ponton személyesen tudják térítésmentesen 
átvenni az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 8-14 óra között. 
 

4. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban – amennyiben a részvételi 
jelentkezés benyújtása óta bekövetkezett változások miatt szükséges – az 
ajánlathoz csatolandók azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, 
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amelyek igazolják, hogy az Ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója az ajánlattételi 
szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá: 

Az ajánlattételi szakaszban az Ajánlattevőknek nyilatkozniuk szükséges, hogy 
továbbra sem állnak fenn velük és alvállalkozóikkal szemben a részvételi 
szakaszban meghatározott kizáró okok. 
 

5. A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 

6. A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

Formaruha beszerzése a BKK Zrt. és a BKV Zrt. formaruha juttatásra jogosult 
munkavállalói számára egyedi gyártású formaruha biztosítására, kiszolgálással -
az alábbi rész-ajánlattételi lehetőséggel: 
 
1) rész: Téli és nyári, női és férfi felsőruházati termékek egyedi gyártása a BKV 

Zrt. munkavállalói számára, tervezetten 6000 fő -30% létszám ellátására, 
munkaköröktől függő fajta és mennyiségi megoszlásban az alábbi 
ruhaféleségekből ajánlattevő által biztosított helyiségben történő 
kiszolgálással: férfi nadrág; női nadrág; nyári szoknya; hosszú ujjú férfi 
ing; rövid ujjú férfi ing; hosszú ujjú blúz; rövid ujjú blúz; kötött pulóver; 
kötött mellény; nyakkendő; női kendő; többfunkciós kabát. 

A beszerzendő árufajták részletezése az ajánlattételi dokumentáció 2/A 
számú melléklete szerint. 

 
 

2) rész: Téli és nyári, női és férfi felsőruházati termékek egyedi gyártása a BKK 
Zrt. munkavállalói számára, tervezetten 1163 fő -30% létszám ellátására, 
munkaköröktől függő fajta és mennyiségi megoszlásban az alábbi 
ruhaféleségekből ajánlattevő által biztosított helyiségben történő 
kiszolgálással: férfi nadrág; női nadrág; nyári szoknya; hosszú ujjú férfi 
ing; rövid ujjú férfi ing; hosszú ujjú blúz; rövid ujjú blúz; kötött pulóver; 
nyakkendő; női kendő; bőr öv; férfi télikabát; női télikabát; férfi átmeneti 
dzseki; női átmeneti dzseki; férfi zakó. 

 A beszerzendő árufajták részletezése az ajánlattételi dokumentáció 2/B 
számú melléklete szerint. 

 
A fentiekben meghatározott mennyiség(ek) a szerződések hatálya alatt -30%-kal 
változhatnak. 

 

A kiszolgálás a nyertes ajánlattevő által biztosított, budapesti kiszolgáló 
helyiségben kell történjen. A kiszolgáló helyiségnek a következő 
tömegközlekedési eszközcsoportok:  
 

- metró/MFAV 
- HÉV 
- autóbusz 
- trolibusz 
- villamos 
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közül legalább három, azonos közterületi megállóhelye egyikétől legfeljebb 200 
méter távolságon belül kell elhelyezkednie.  

 

7. Az ajánlati kötöttség időtartama 

A tárgyalások befejezésétől számított 30 nap 
 

8. A szerződés(ek) meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni 
kívánnak: 

Árubeszerzés: Adásvétel 

Szállítási keretszerződés Formaruha beszerzésére kiszolgálással 
1) rész: Szállítási keretszerződés a BKV Zrt. formaruha juttatásra jogosult 

munkavállalói számára -egyedi gyártású formaruha biztosítására, 
kiszolgálással. 

2) rész: Szállítási keretszerződés a BKK Zrt. formaruha juttatásra jogosult 
munkavállalói számára -egyedi gyártású formaruha biztosítására, 
kiszolgálással. 

Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében külön köt szerződést a tárgyalásokat 
követően az adott részre legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel.  

 
9. A szerződés időtartama: 

A szerződés aláírásának napjával kezdődő 60 hónap. 
 

10. A teljesítés helyszíne:  

A Szállító által biztosított – az Ajánlattételi felhívás 6. pontjában meghatározott -
budapesti Kiszolgálóközpont. 
 

11. Az ajánlattételi határidő: 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2014. április 24. 12:00 óra 
 

12. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság - Beszerzési Főosztály – Központi Beszerzési Osztály 
1072 Budapest, Akácfa utca 15. II. emelet 256. szoba 

 
13. Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

 
14. Az ajánlatok bontásának helye, ideje: 

Helyszín: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. II. emelet 252-es szoba.  

Időpont: 2014. április 24. 12:00 óra 
 

15. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt személyek, azaz az ajánlatkérő, az 
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek. 
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16. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó 

jogszabályokra hivatkozás: 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint teljesíti. 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 
17. A tárgyalás lefolytatásának menete, az Ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első- és a további tárgyalások időpontja, a végleges ajánlatok 
benyújtása és azok bontása: 

A közbeszerzési eljárás során lefolytatott tárgyalás arra irányul, hogy az 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel és a legkedvezőbb 
feltételekkel köthessen szerződést. 

 
Ajánlatkérők mindkét részben részes valamennyi ajánlattevő együttes 
részvételével tárgyalásindító megbeszélést tart, mely keretében a szerződéses 
feltételekről és a műszaki kérdésekről szóló tárgyalások helyét, idejét és módját 
közösen egyeztetik azzal, hogy a szerződéses feltételekről szóló tárgyalást 
ajánlatkérő ugyanezen a napon kívánja lefolytatni ajánlattevők együttes 
részvételével. Ajánlatkérők fenntartják a jogot, hogy a műszaki leírás(ok), 
feltételek tekintetében részenként külön-külön tárgyaljanak az Ajánlattevőkkel, 
továbbá, hogy a műszaki leírás(ok), feltételek vonatkozásában a tárgyalásokra 
valamennyi Ajánlattevő együttes részvételével, vagy az Ajánlattevőkkel külön-
külön kerüljön sor.” 

  
 
Az első tárgyalás (tárgyalásindító megbeszélés) tervezett időpontja: 2014. május 
06. 10:00 óra 
Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) befejezéseként - amennyiben a tárgyalások alapján 
szükséges módosított kollekció(k) bemutatását követően - a műszaki/szakmai és 
szerződéses feltételek véglegesítését követően, a végleges szerződéstervezet 
megküldésével egyidejűleg az Ajánlattevőket végleges, kötelező érvényű ajánlatuk 
benyújtására hívja fel. 

Az Ajánlattevőknek végleges ajánlatukat az Ajánlatkérő által megadott ajánlattételi 
határidőig, a végleges szerződéstervezet figyelembevételével, a végleges 
szerződéses feltételek elfogadásával (az erről szóló nyilatkozat benyújtásával) kell 
megtenniük.  

 
Amennyiben Ajánlattevő a tárgyalások befejezését követően az Ajánlatkérő által 
megadott végleges ajánlatok benyújtási határidejéig nem nyújt be  

 végleges árajánlatot, de elfogadó nyilatkozatát a végleges szerződéses 
feltételekre és műszaki tartalomra benyújtja, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő 
jelen felhívás alapján 2014. április 24-i (vagy amennyiben ez az időpont 
módosul a módosított első ajánlattételi időpontra) benyújtott árajánlatát 
végleges ajánlatként értékeli, 

 sem árajánlatot, sem elfogadó nyilatkozatot, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő 
ajánlatát – tekintettel arra, hogy az nem felel meg a végleges ajánlattételi 
dokumentációnak/szerződéstervezetnek, a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelennek nyilvánítja.  
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Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát a végleges dokumentáció/ 
szerződéstervezet megküldésével egy időben megadott ajánlattételi határidőig 
írásban visszavonja, Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát nem értékeli, az eljárásban 
a továbbiakban nem veszi figyelembe.  
 
Ajánlatkérő az adott rész vonatkozásában az Ajánlattevők végleges ajánlatának 
felbontása előtt közvetlenül - a Kbt. 62. § (4) bekezdés rendelkezésének a 
figyelembevételével - ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésére álló fedezet összegét. Ezt követően kerül sor a 
végleges ajánlatok felbontására és felolvasására.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség 
jön létre, az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap, amely a Kbt. 65. § (2) 
bekezdésében foglalt feltételekkel hosszabbítható. 
 
A tárgyalások során az Ajánlatkérő folyamatosan biztosítani fogja az egyenlő 
bánásmódot, így bármely ajánlattevőnek nyújtott tájékoztatást az összes 
ajánlattevőnek megadja. 

 
18. Az eredményhirdetés időpontja, a szerződéskötés tervezett időpontja: 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy 
eredménytelenségéről az ajánlattevőt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 
egyidejűleg faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 
Az eredményhirdetés időpontja: A végleges ajánlatok bontását követő 30. nap. 

Helyszín: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. II. emelet 252-es szoba.  
 

Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről 
az ajánlat elbírálásáról szóló összegezés faxon vagy elektronikus úton történő 
megküldésével tájékoztatja. 

 

Szerződéskötés tervezett időpontja:  az ajánlat elbírálásáról szóló összegezés 
megküldése napját követő tizenegyedik nap 

 
19. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. március 13. 

20. Az ajánlatok értékelési szempontja 

Ajánlatkérő által alkalmazott értékelési szempont a jelen eljárásban a Kbt. 71.§ (2) 
bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.  
 

21. Egyéb információk: 

Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy 
– az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) – 
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a 
szerződést 


