
10. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez 

 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19.-21. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Készpénzszállítás, pénzfeldolgozás, díjtermék szállítási feladatok ellátása nettó 220.000.000,- 

Ft – 50% keretösszegig az alábbiak szerint: 

A BKK Zrt. értékesítési pontjaiból naponta történő gyakorisággal (nyitva tartáshoz igazítva) a 

BKK Zrt. által meghatározott időpontokban, valamint a begyűjtött készpénz banki 

feldolgozása, kijelölt bank értéktárába történő szállítása, leadása, 

BKK Zrt. partnere által beszállított érmék (aprópénz) feldolgozása és kiszállítása a BKK Zrt. 

által meghatározott mennyiségben és időben az értékesítési pontokba. (heti egyszeri kiszállítás 

az egyéb szállítással azonos időben díjmentesen, eseti megrendeléssel a szállításoktól eltérő 

időpontban díjazás mellett.)  

Díjtermék szállítása a BKK Zrt. jegyraktárából Budapest területén és az agglomerációban 

üzemeltetett értékesítési helyekre,  

Az értékesítési és begyűjtési helyeken selejtezésre előkészített díjtermékek szállítása a Bevétel-

ellenőrzés szakterülethez eseti megrendelés alapján. 

Díjtermék házhozszállítása a BKK Zrt. Üzleti Értékesítés szakterületéről Budapest területén 

belül és az agglomerációban (változó címek és kiszállítási időpontok).  

A Díjtermék, valamint a készpénz- és kereskedelmi cikk (eseti) szállításhoz szükséges 

kellékanyagok, eszközök, nyomtatványok biztosítása eseti megrendelés alapján a BKK által 

megadott helyszínekre. 

A jelenlegi 40 értékesítési és begyűjtési pont helyszínei és mennyisége változhat a szerződés 

ideje alatt.   

Az elvégzendő feladatok részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció fogja tartalmazni. 

3. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. Második Része szerinti hirdetmény közzétételével indulótárgyalásos eljárás.  

4.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: 

5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének napja: 

Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. szeptember 15. napján, TED 

2015/S 178-323667 iktatószámon jelent meg. 

6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: igen 

b) Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: 

c) Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: 

7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
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8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, 

minősítésük indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 

1. Részvételre jelentkező neve: JNT Security Zrt. 

Székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 5. 

 



Részvételre jelentkező jelentkezése megfelel a felhívásban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Részvételre jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

2. Részvételre jelentkező neve: G4S Készpénzlogisztikai Kft. 

Székhelye: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25. 

 

Részvételre jelentkező jelentkezése megfelel a felhívásban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Részvételre jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére. 

9. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 

1. Részvételre jelentkező neve: TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és 

Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. 

Székhelye: 1119 Budapest, Hauszmann A. u. 9-11. 

 

Ajánlatkérő 2015. október 27. napján hiánypótlás és felvilágosítás megadására szólított fel 

részvételre jelentkezőt, tekintette arra, hogy jelentkezésében az alábbi hiányosságokat 

tapasztalta: 

 

- Részvételre jelentkező a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjaira vonatkozóan nem 

közjegyző által hitelesített nyilatkozatot csatolt. 

- Részvételre jelentkező nem csatolta nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy van-e olyan 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a részvételre 

jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § bekezdés j) 

pontja). 

- Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés 15. oldalán csatolt nyilatkozatban úgy 

nyilatkozott, hogy jogelőd szervezete a Brink’s C.L. Hungaria Pénz- és Értékszállítási, 

Kezelési és Biztonsági Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041484). 

Ajánlatkérő a céginformációs szolgálattól ingyenesen lekérhető cégjegyzék-adatok 

alapján valószínűsíti, hogy a Brink’s C.L. Hungaria Pénz- és Értékszállítási, Kezelési 

és Biztonsági Zrt. nem jogelődje részvételre jelentkezőnek, hanem névváltoztatás 

történt (vagyis nem polgári jogi értelemben vett jogutódlásról van szó). Ezt támasztja 

alá az is, hogy a részvételre jelentkező és a Brink’s C.L. Hungaria Pénz- és 

Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. cégjegyzékszáma megegyezik. 

- Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés 4-5. oldalain csatolt nyilatkozatban úgy 

nyilatkozik, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása III.2.2. pontjának 

P.1. pontja tekintetében kíván a TrezEx Ingatlanhasznosító Zrt. kapacitásaira 

támaszkodni. 

Továbbá a részvételi jelentkezés 16. oldalán csatolt nyilatkozatban a TrezEx 

Ingatlanhasznosító Zrt. úgy nyilatkozott, hogy a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év 

vonatkozásában a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező 

eredmény-kimutatás. 

Ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján ellenőrizte a TrezEx 

Ingatlanhasznosító Zrt. beszámoló adatait és megállapította, hogy a kapacitást nyújtó 

szervezet nem rendelkezik az előírt időszakban, azaz az eljárást megindító felhívás 

feladását megelőző három lezárt üzleti évek tekintetében eredmény-kimutatással 

(figyelemmel arra, hogy a TrezEx Ingatlanhasznosító Zrt. 2014. február 25. napján 

alakult a részvételre jelentkezőből történő kiválással).  

 



A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet az eljárást megindító felhívásban a részvételre jelentkezővel kapcsolatban 

előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel kéri, hogy TrezEx 

Ingatlanhasznosító Zrt. csatolja a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló 

nyilatkozatát (figyelemmel arra, hogy a TrezEx Ingatlanhasznosító Zrt. az ajánlatkérő 

által előírt  időszak kezdete után kezdte meg működését). Ajánlatkérő felhívja továbbá 

a figyelmet, hogy ezen esetben is a TrezEx Ingatlanhasznosító Zrt. nem igazolhatja a 

részvételre jelentkező alkalmasságát a P.1. alkalmassági követelmény tekintetében, ha 

a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (készpénzszállítás, 

pénzfeldolgozás és díjtermék szállítás) származó általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 600.000.000,- Ft-ot. 

- Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés 18. oldalán csatolta 

referencianyilatkozatát, mely szerint 2012. december 17 óta folyamatosan teljesít 

pénzfeldolgozási, 2007. március 1 óta folyamatosan teljesít készpénzszállítási és 

pénzfeldolgozási, valamint 2007. július 23 óta folyamatosan teljesít készpénzszállítási 

és pénzfeldolgozási feladatokat. A csatolt referencianyilatkozatból nem állapítható 

meg egyértelműen részvételre jelentkező műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

feltételnek való megfelelése. 

- Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés 19-21. oldalain csatolta A teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása 

elnevezésű dokumentumot, azonban abból nem állapítható meg, hogy részvételre 

jelentkező rendelkezik minimum 6 darab, a pénzszállási tevékenység ellátásához 

szükséges páncélgépjárművel, melyek mindegyike megfelel a MABISZ 

„Biztonságtechnikai útmutató a betöréses lopás-rablásbiztosítási kockázatok 

kezelésére” című ajánlása C.4. fejezetében foglaltaknak. 

 

Részvételre jelentkező nem nyújtott be hiánypótlást. A jelentkezés nem felel meg a felhívásban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A jelentkezés a Kbt. 74. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az 

érvénytelenség indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 

11. Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlat-tételi lehetőség 

esetén részenként megadva): 

1. Részvételre jelentkező neve: JNT Security Zrt. 

Székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 5. 

 

2. Részvételre jelentkező neve: G4S Készpénzlogisztikai Kft. 

Székhelye: 1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25. 

12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. november 25. 

13. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. november 27. 

14.* Az összegezés módosításának indoka: 

15.* Az összegezés módosításának időpontja: 

16. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

17. * Az összegezés javításának indoka: 

18. * Az összegezés javításának időpontja: 

19. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 

20.* Egyéb információk: 

  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 


