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Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások
2016/S 106-188767
Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások
Szolgáltatásmegrendelés
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
BKK – Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Budapest
1075
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Zsuzsanna
Telefon: +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6)

Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Az AFC (az elektronikus jegyrendszer) Projekt megvalósításához kapcsolódó független mérnöki feladatok
ellátása.

II.1.2)

Fő CPV-kód
71300000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
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Az AFC (az elektronikus jegyrendszer) Projekt megvalósításához kapcsolódó független mérnöki feladatok
ellátása.
II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000 000.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
71336000
71310000
71318000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő a következő szolgáltatásokat nyújtja a BKK részére az elektronikus jegyrendszer
bevezetésének időszaka alatt (kivonat):
— az elektronikus jegyrendszer szállítója teljesítésének figyelemmel kísérése abból a szempontból, hogy a
teljesítés megfelel-e a teljesítésre irányadó, mindenkor hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok,
szerződések rendelkezéseinek. Az alkalmazott munkaerő képesítésének, egyéb előírt alkalmassági
feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése,
— a leszállított termékek, tárgyi eszközök és szoftverek tanúsítványai, jótállási dokumentumai, használatikezelési útmutatói és minden egyéb előírt átadandó dokumentum meglétének és átadásának ellenőrzése,
— az átadásra felajánlott termékek, tárgyi eszközök és szoftverek átadás-átvételének lefolytatása,
minőségellenőrzése, az észlelt problémákról, hiányosságokról való jelentéstétel,
— a BKK és az elektronikus jegyrendszer szállítója közötti egyeztetéseken való közreműködés, jegyzőkönyv
vezetése, döntések dokumentálása és azok utánkövetése, ellenőrzése. Többletmunka-igények kezelésében
való szakmai közreműködés,
— projekt előrehaladási jelentés készítése. A projektterv betartásának ellenőrzése,
— pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, az AFC Rendszer szállítója által benyújtott összes számlák
tartalmi és formai ellenőrzése, a projektre rendelkezésre álló források felhasználásának nyilvántartása. Ezt a
tevékenységet a Megbízó is (a saját szervezetében foglalkoztatott, külön e feladatot végző projekt pénzügyi
munkatárs alkalmazása útján) végzi, a Megbízott feladata a Megbízóval párhuzamos nyilvántartás, a Megbízó
nyilvántartása megalapozottságának ellenőrzése és nyomon követése.
A nyertes ajánlattevő az alábbi áruk, teljesítések (munkák) és szolgáltatások beszerzésénél és kivitelezésénél
működik közre az elektronikus jegyrendszer bevezetésének időszaka alatt (kivonat):
— járműfedélzeti érvényesítő készülékek – mintegy 10 606 db készülék és tartozékai telepítése mintegy 2 280
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
— állomási érvényesítő készülékek – mintegy 496 készülék és tartozékai telepítése mintegy 76 metró- és HÉVállomásra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
— beléptetőkapuk és kamerarendszer telepítése – mintegy 490 beléptetőkapu és tartozékai telepítése mintegy
37 metró- és HÉV-állomásra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
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— mintegy 3 000 000 db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártya szállítása,
— mintegy 9 000 000 db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart paper szállítása,
— 600 db hordozható kézi ellenőrző készülék és tartozékai szállítása és üzembe helyezése,
— jegyeladási rendszer, ügyfélszolgálati rendszer és tájékoztatási megoldásokra vonatkozó irányítási rendszer
(hardverek és szoftverek egyaránt) szállítása és üzembe helyezése,
— a fentiekre vonatkozó háttér támogatási (back-office) rendszer (hardverek és szoftverek egyaránt) szállítása
és üzembe helyezése,
— a meglévő BKK rendszerekkel való integráció (vállalatirányítási rendszer, jegykiadó automaták, stb.),
— fentiekhez kapcsolódó teljes körű tesztkörnyezet kialakítása,
— rögzített és vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatások kiépítése és üzembe helyezése.
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2. a) pont szerinti szakember esetében az előírt tömegközlekedési járműszámot
meghaladó szakmai tapasztalat (db) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Az M2. d) pont szerinti szakember esetében az előírt tömegközlekedési járműszámot
meghaladó szakmai tapasztalat (db) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Felek a Szerződést annak megkötésétől számított tizennyolc (18) hónapig tartó határozott időtartamra kötik
azzal, hogy a Szerződés időtartama Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával (opció) legfeljebb további tizenkét
(12) hónappal meghosszabbítható, amennyiben a sikeres átadás-átvételre a Megbízottnak felelősségi körén
kívül eső okból a Szerződés megszűnéséig nem kerül sor. A Szerződés fenti módon történő meghosszabbítása
nem minősül a Kbt. 141. § szerinti szerződés-módosításnak.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. Kizáró okok:
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— az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok fennállnak,
— ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
— az ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2–7. §),
— a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában
az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az ajánlatban a kizáró okok hiányának
igazolására,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8-16. §.-nak megfelelően kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
2. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
— a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés alapján Ajánlattevő
nyújtsa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés alapján a szervezeti, kamarai tagságról szóló
igazolást egyszerű másolatban,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés is irányadó,
— az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek,
— az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek,
— a Kbt. 65. § (6), (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelménynek való
megfelelésérdekében, figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell
adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági
feltételt igazoló adatbázis elérhetőségét és hogy az igazolás kiállítására mely szerv jogosult,
— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10) bekezdés alapján a megfelelést igazoló dokumentum elérési
helyét a gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie.
Az alkalmasság minimumkövetelményei: alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem
szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában. Magyarországon a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara a Magyar Mérnöki Kamara.
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Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van
folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő)
nyújtsa be az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény-kimutatást, egyszerű másolatban, ha a
letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha a beszámoló adatai a céginformációs szolgálat
honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) megismerhetők, annak csatolása nem szükséges, erre vonatkozóan
az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte megműködését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről (közösségi közlekedés (tömegközlekedés)
projekt független mérnöki és/vagy lebonyolító mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység ellátása) szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös
ajánlattevő)nyújtsa be cégszerűen aláírt – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt -nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a teljes, valamint a
közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedés (tömegközlekedés) projekt független mérnöki és/vagy
lebonyolító mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység ellátása ) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, amennyiben a 28. §-ban és
a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és 39. §ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja
ajánlatkérő a P1) és P2) pontokban előírt igazolási módok helyett.
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek
megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 65. § (6), (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia
az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági
feltételt igazoló adatbázis elérhetőségét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10) bekezdés alapján a megfelelést igazoló dokumentum elérési
helyét a gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását
megelőző 3 lezárt üzleti évből több mint 1 lezárt üzleti évesetében negatív volt.
Ezen alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha közös ajánlattevők közül
egy megfelel.
Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését akkor alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működése megkezdésétől számított időszakban
a közbeszerzés tárgyából (közösségi közlekedés (tömegközlekedés) projekt független mérnöki és/vagy
lebonyolító mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el
összesen a nettó 20 000 000 HUF értéket.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján
megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított- árbevétele nem éri el összesen a nettó 60 000 000 HUF értéket, illetve a közbeszerzés
tárgya szerinti (közösségi közlekedés (tömegközlekedés) projekt független mérnöki és/vagy lebonyolító mérnöki
és/vagy műszaki ellenőri tevékenység ellátása) – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el
összesen a nettó 40 000 000 HUF értéket.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkozhatnak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia
az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági
feltételeket igazoló adatbázis elérhetőségét. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés alapján az
egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is, hogy az igazolások
kiállítására mely szerv jogosult.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint igazolva, ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerinti
részletezettséggel megjelölve az alábbiakat:
— a teljesítés idejét (megjelölve a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap bontásban),
— a szerződést kötő másik felet,
— a szolgáltatás tárgyát,
— a szolgáltatás mennyiségét,
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— az ellenszolgáltatás összegét (megadva a teljesítés %-os mértékét),
— a teljesítés előírásoknak és szerződésnek való megfelelőségét.
A becsatolt referenciaigazolásnak/ nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az alkalmassági
feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi
adatot, illetve műszaki tartalmat.
Az M1) pont esetében alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a Kbt.
65. § (6) és (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében, figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be
azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell:
— saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésére
fognak állni a szerződés teljesítése során,
— saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyben megadják a szakmai gyakorlatuk idejét év/
hónap bontásban azon szakterület tekintetében, amelyre az ajánlattevő be kívánja vonni őket és amelyből az
előírt tapasztalat megléte kétséget kizáróan megállapítható,
— a végzettséget/képzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatát.
Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében, figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban szerződésszerűen
teljesített informatikai infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó független mérnöki és/vagy lebonyolító mérnöki és/
vagy műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amelynek keretében a járművek és a központi
rendszer közötti kétirányú online adatkommunikációt biztosító, összesen legalább 250 db tömegközlekedési
járműre történő fedélzeti informatikai eszközök telepítésének, valamint az ehhez kapcsolódó szoftver és a nem
járművekre telepített eszközök műszaki ellenőrzésére került sor;
M2. amennyiben a szolgáltatás elvégzéséhez nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi az
alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel
bíró szakemberrel:
a) 1 fő felsőfokú közgazdasági vagy műszaki végzettséggel rendelkező projektvezető szakember, aki független
mérnöki tevékenység menedzselése területén szerzett minimum 3 éves projekt- vagy alprojekt-vezetői
szakmai gyakorlattal rendelkezik, melynek során tömegközlekedés elektronikus infrastruktúrafejlesztésében
legalább 1 projektben legalább 250 db tömegközlekedési járműre kiterjedően független mérnöki tevékenység
menedzselését végezte;
b) 1 fő felsőfokú közgazdasági vagy műszaki végzettséggel rendelkező projektvezető szakemberrel, aki
minimum 3 éves projektvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező minőségbiztosítási szakemberrel, aki építési-, vagy építői-,
vagy építmény- és épület-villamossági, vagy gépészeti kivitelezés szakterületen minimum 3 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik;
d) 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező minőségbiztosítási szakmérnök és/vagy minőségbiztosítási
szakember és/vagy minőségbiztosítási menedzser szakemberrel, aki elektronikus infrastruktúrafejlesztéshez
kapcsolódó szoftver, ill. rendszer bevezetésének területén minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
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melynek során legalább 1 projektben összesen legalább 250 db tömegközlekedési járműre kiterjedően
elektronikus infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó szoftver, ill. rendszer bevezetésének minőségbiztosítását
végezte;
e) 3 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező építőmérnök szakemberrel, aki építési-, vagy építői-, vagy építményés épület-villamossági, vagy gépészeti kivitelezés szakterületen minimum 3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik;
f) 1 fő felsőfokú végzettségű informatikus szakemberrel, aki rendelkezik nagyvállalati ügyviteli és/vagy
közlekedési informatikai rendszer tervezésében legalább 5 éves szakmai gyakorlattal;
g) 2 fő közép- vagy felsőfokú végzettségű informatikus szakemberrel, aki rendelkezik nagyvállalati ügyviteli és/
vagy közlekedési informatikai rendszer szoftver, illetve hardver fejlesztése területén minimum 3 év szakmai
gyakorlattal;
h) 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező járműgépész vagy azzal egyenértékű mérnök szakemberrel, aki
közúti és vasúti járműgépész, illetve közúti és vasúti járművillamossági szakterületen minimum 3 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést az alábbiak szerint biztosítja:
— a szakemberek között az átfedés megengedett, azaz 1 szakember – amennyiben az ott felsorolt feltételeknek
megfelel – a fentiek közül több alkalmassági követelmény igazolására is besorolható.
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: naponta az adott hónapban a Megbízott részére kifizetendő teljes (Havi átalánydíj és
Egyszeri díj) nettó Megbízási díj 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: esetenként nettó 100 000 HUF.
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó megbízási díj 30 %-a.
Teljesítési biztosíték: teljes nettó megbízási díj 5 %-a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pont szerint.

III.1.7)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF). Nyertes ajánlattevő az összesen 7 (hét) projektfázis üzemeltetési átvételéhez kapcsolódóan – a havi
átalánydíjon felül – az adott projektfázis keretében elvégzett feladatok után jogosult számlát benyújtani.
Ajánlatkérő a megbízási díjat a szerződéstervezetben meghatározott számlázási rend figyelembevételével
kiállított számlák alapján – havi rendszerességű, illetve projektfázisonkénti elszámolás mellett – fizeti meg
átutalással a Kbt. 135. § (1), (3)–(5) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint. Ajánlatkérő a
kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat
teljes körben alkalmazza.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 058-097047

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/06/2016
Helyi idő: 11:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/06/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., V. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján meghatározott személyek lehetnek jelen a nem elektronikusan benyújtott
ajánlatok felbontásánál. A bontáson Ajánlatkérő képviselője ismerteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti
adatokat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
1. A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági
szereplőnek, aki a jelenfelhívás VI.3) pontjának 1. alpontjában megadott URL címen található adatlapot teljes
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körűen kitölti és cégszerű aláírásával ellátva megküldi az Ajánlatkérő által a jelen felhívás 1.1) pontjában
megadott kapcsolattartási pontok valamelyikére és azt Ajánlatkérő visszaigazolja.
4. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton – a fentiek szerint – el kell
érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
5. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok útmutató fejezete tartalmazza.
6. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen
meghatározott értéke nettó 3 500 000 HUF.
7. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok esetében az eredeti vagy
hiteles másolat benyújtását: garanciavállaló nyilatkozat, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
8. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén
az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján, erről ajánlattevőnek
nyilatkozni kell az ajánlatban.
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevők pénzügyi
és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1); P2); M1); M2) alkalmassági
feltételek).
10. Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevő
az ajánlatban nyilatkozzon arról, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint rendelkezni fog az alábbiakban meghatározott vagy ezzel egyenértékű kamarai
jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:
— 2 fő magasépítés szakterület (ME-É),
— 2 fő mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterület (ME-M),
— 1 fő építmény- és épületvillamosság (ME-ÉV),
— 2 fő közlekedési szakterület (ME-KÉ).
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
11. Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjától kezdődően 100
000 000 HUF/év, valamint 15 000 000 HUF/káresemény összeghatárig kárfedezetet nyújtó szakmai – mérnöki
tevékenységre vonatkozó, vagy arra kiterjesztett – szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy
költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
13. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 1 (egy), a maximális
pontszám 10 (tíz). Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
14. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 44. § (1) bekezdés rendelkezései
irányadók.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont alapján a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja az alábbi
indokokra tekintettel: a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás műszaki tartalma nem osztható. A
műszaki tartalom egységes jellegére tekintettel a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása sem gazdaságilag,
sem szakmai szempontból nem ésszerű.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.

03/06/2016
S106
http://ted.europa.eu/TED
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Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
01/06/2016
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