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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40595-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Trolibuszok
2014/S 026-040595

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rumbach
Sebestyén utca 19–21., Címzett: dr. Papp Bernadett, Budapest1075, MAGYARORSZÁG. Telefon:

 +36 307741193. Fax:  +36 12351044. E-mail: bernadett.papp@bkk.hu, kozbeszerzes@bkk.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 4.12.2013, 2013/S 235-407515)

 
Tárgy:
CPV:34622300, 80531200
Trolibuszok
Műszaki képzési szolgáltatások
A következő helyett:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat:
M1)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást
megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) visszafelé számított 3 évben végzett a
közbeszerzés tárgya szerinti (trolibusz jármű szállítása) szállításai bemutatásáról legalább az alábbi tartalommal:
— a szállított járművek olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való
megfelelés. Bemutatandó többek között: az alacsonypadló mértéke, a felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre alkalmas
trolibusz jármű önjárást biztosító üzemének módja, az adott jármű által utasforgalmi üzemben felsővezeték nélkül
megtehető távolság, jármű, illetve annak önjárást biztosító üzemének új gyártású jelleg, típus vagy azzal egyenértékű
engedélyezettség adatai (tárgya, kiállítás időpontja, helye) az üzembe helyezés helye, szállítás mennyisége.
— az ellenszolgáltatás nettó összege (nettó EUR), adott esetben a saját teljesítés értéke EUR-ban meghatározva,
— a teljesítés ideje [az üzembe helyezés (üzembe helyezési engedély kiadásának) ideje (év, hónap, nap)];
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatevő köteles benyújtani a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti referencianyilatkozatot
vagy referenciaigazolást legalább a fenti – az alkalmasság megítéléséhez szükséges – tartalommal egyszerű másolati
példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a 310/2011.
Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 16. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél
a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet
amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát
ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
részösszeget/mennyiségi adatot.
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Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált
időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített
részösszeget/mennyiségi adatot.
A Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha:
M1)
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább az alábbi
referencia munkákkal:
1. összesen legalább 15 db, új gyártású, 100%-ban alacsonypadlós*, az Európai Unió vagy az EFTA bármely országában
kiadott, trolibusz típusengedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező, trolibusz leszállítására és üzembe
helyezésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal,
és
2. leszállított és üzembe helyezett/üzembe helyezési engedéllyel rendelkező, összesen legalább 15 db, új gyártású,
akkumulátorral és/vagy szuperkondenzátorral legalább 2 km folyamatos felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre
alkalmas trolibusz jármű elektromos hajtásrendszerének szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Ugyanaz a referencia mind az M1)1 és mind az M1)2 alkalmassági feltételt igazolhatja, azaz a referenciák között az
átfedés megengedett, amennyiben a referencia teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek
való megfelelést.
Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben – a Kbt. 129.§ (7) bekezdés alapján – csak a saját részvétele
mértékéig használhatja fel a referenciát.
Ajánlatkérő az olyan jelenleg még teljes körűen be nem fejezett referenciamunkák igazolását is elfogadja, amelyekben
már igazoltan megtörtént a jármű, a járművek leszállítása és üzembe helyezési engedélyének kiadása.
*100%-ban alacsonypadlós jármű: ha összes utas-ajtajának belépő éle (beszálló éle) és az állóhelyi padlófelület az
előírt magasságban van, továbbá bármely utas-ajtótól bármely utas-ajtóig folytonos felületet képez, és kizárólag a
meghatározott meredekségű lejtő/emelkedő kerül alkalmazásra.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
30.01.2014 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.01.2014 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
30.01.2014 (10:00)
Helyesen:

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat:
M1)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást
megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) visszafelé számított 5 évben végzett a
közbeszerzés tárgya szerinti (autóbusz és/vagy trolibusz jármű szállítása) szállításai bemutatásáról legalább az alábbi
tartalommal:
— a szállított járművek olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való
megfelelés. Bemutatandó többek között: az alacsonypadló mértéke, a felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre alkalmas
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trolibusz jármű önjárást biztosító üzemének módja, az adott jármű által utasforgalmi üzemben felsővezeték nélkül
megtehető távolság, jármű, illetve annak önjárást biztosító üzemének új gyártású jelleg, típus vagy azzal egyenértékű
engedélyezettség adatai (tárgya, kiállítás időpontja, helye) az üzembe helyezés helye, szállítás mennyisége.
— az ellenszolgáltatás nettó összege (nettó EUR), adott esetben a saját teljesítés értéke EUR-ban meghatározva,
— a teljesítés ideje [az üzembe helyezés (üzembe helyezési engedély kiadásának) ideje (év, hónap, nap)];
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatevő köteles benyújtani a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerinti referencianyilatkozatot
vagy referenciaigazolást legalább a fenti – az alkalmasság megítéléséhez szükséges – tartalommal egyszerű másolati
példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a 310/2011.
Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 16. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél
a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet
amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát
ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált
időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített
részösszeget/mennyiségi adatot.
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelésérdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha:
M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik legalább az alábbi
referencia munkákkal:
1. összesen legalább 15 db, új gyártású, 100%-ban alacsonypadlós*, az Európai Unió vagy az EFTA bármely országában
kiadott típusengedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező trolibusz és/vagy autóbusz leszállítására és
üzembe helyezésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal,
és
2. leszállított és üzembe helyezett/üzembe helyezési engedéllyel rendelkező, összesen legalább 15 db, új gyártású,
akkumulátorral és/vagy szuperkondenzátorral legalább 2 km folyamatos felsővezeték nélküli utasforgalmi üzemre
alkalmas trolibusz jármű elektromos hajtásrendszerének szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Ugyanaz a referencia mind az M1)1 és mind az M1)2 alkalmassági feltételt igazolhatja, azaz a referenciák között az
átfedés megengedett, amennyiben a referencia teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek
való megfelelést.
Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben – a Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján – csak a saját
részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát.
Ajánlatkérő az olyan jelenleg még teljes körűen be nem fejezett referenciamunkák igazolását is elfogadja, amelyekben
már igazoltan megtörtént a jármű, a járművek leszállítása és üzembe helyezési engedélyének kiadása.
*100%-ban alacsonypadlós jármű: ha összes utas-ajtajának belépő éle (beszálló éle) és az állóhelyi padlófelület az
előírt magasságban van, továbbá bármely utas-ajtótól bármely utas-ajtóig folytonos felületet képez, és kizárólag a
meghatározott meredekségű lejtő/emelkedő kerül alkalmazásra.
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A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
28.02.2014 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
28.02.2014 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
28.02.2014 (10:00)
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Módosul a Dokumentáció 1. számú melléklete, a „Tartalomjegyzék”; a 19. számú melléklete, a „Nyilatkozat referenciákról”
iratminta. A módosításokkal egybeszerkesztett dokumentációt ajánlatkérő megküldi a dokumentációt kiváltó gazdasági
szereplők részére.
A 15.1.2014-én megjelent, 1. korrigendumra vonatkozó adatok: Hirdetmény száma a HL-ben: 2014/S 010-012707
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 45. § (4) bekezdése alapján meghosszabbította és a határidő
meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesítette valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt
érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. Erre való tekintettel a módosított ajánlattételi határidő 14.2.2014., 10:00 óra.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12707-2014:TEXT:HU:HTML

