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Budapesti elektronikus jegyrendszer
Tervezési, kiépítési, üzemeltetési és karbantartási szerződés
A jelen előminősítési felhívás folyománya az ezen projektre vonatkozó Általános Beszerzési
Értesítésnek, amelyet az EBRD weboldalán Projekt Beszerzési Értesítések (Project
Procurement Notices) címszó alatt
(http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project.shtml) 2013. február 1-jén
tettek közzé.
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a
továbbiakban „Megbízó” vagy „Ajánlatkérő” szándéka, hogy az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank – a továbbiakban a „Bank” – által folyósított hitelt a budapesti elektronikus
jegyrendszer megvalósítása költségeinek fedezésére (angolul: Budapest Automated Fare
Collection, a továbbiakban: AFC) fordítja.
A Megbízónak szándékában áll cégeket és konzorciumokat előminősíteni, amelyek az alábbi
szerződés(ek) elnyerésére tesznek ajánlatot, amelyek a hitelből kerülnek finanszírozásra.
A projekt egy szerver-központú, nyílt szabványú elektronikus jegyrendszer kifejlesztését,
szállítását, üzemeltetését és karbantartását célozza meg Budapest területére. A javasolt
projektszerződés az alábbi áruk, teljesítések (munkák) és szolgáltatások beszerzések
szükségességét vetíti elő:
- jegyérvényesítő berendezés 2100 autóbuszra, villamosra és trolibuszra
- jegyérvényesítő berendezés 64 hévállomásra
- beléptető kapuk és jegyérvényesítő berendezés 55 metró- és hévállomásra
- összességében 9000 db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártyaolvasó
- 3 millió db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártya szállítása
- 700 db hordozható kézi ellenőrző készülék szállítása
- jegyeladási rendszer, ügyfélszolgálati rendszer és tájékoztatási megoldásokra
vonatkozó irányítási rendszer szállítása
- a fentiekre vonatkozó háttér támogatási (back-office) rendszer szállítása
- a meglévő BKK rendszerekkel való integráció (vállalatirányítási rendszer, jegykiadó
automaták, stb.)
- rögzített és vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatások
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti mennyiségek becsült értékek, mivel a közlekedési
szolgáltatások speciális jellegzetességei miatt ebben a stádiumban pontos adatokat nem
lehet szolgáltatni.
További információt a projektről az 1. számú melléklet és a BKK által publikált megvalósítási
vizsgálat tartalmaz, amely letölthető a http://www.bkk.hu/2012/01/jegyrendszer_120120/
címről.
A szerződés becsült ütemterve: A megvalósítás időtartama várhatóan 3 év. A szerződés
magában foglalja a rendszer tíz évet nem meghaladó üzemeltetését és karbantartását.
Helyszín: Budapest és Budapest közigazgatási határán kívül eső elővárosi települések (max.
30 km).
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A szerződésre vonatkozó előminősítési és ajánlattételi eljárás, amelyet részben a Bank által
folyósított kölcsön, részben pedig az Ajánlatkérő (Megbízó) finanszíroz, bármely országból
pályázó cég vagy társas vállalkozás részére nyitott.
Az előminősítési dokumentáció beszerezhető az alább feltüntetett címen 100 euró vagy
azzal egyenértékű konvertibilis valutában befizetett vissza nem térítendő díj ellenében.
Kérésre a dokumentumok PDF formában elektronikus úton térítésmentesen továbbíthatóak.
Bankszámla adatok:
OTP Bank Zrt. 11794008-20537135
SWIFT: [OTPVHUHB]
IBAN: [HU52 1179 4008 2053 7135 0000 0000]
A vissza nem térítendő díj befizetési bizonylata ellenében a dokumentumok azonnal
átvehetők, vagy személyesen, vagy elektronikusan megküldve vagy futárral kézbesítve.
Mindazonáltal a dokumentumok elveszéséért vagy késői kézbesítéséért felelősséget nem
vállalunk.
Az előminősítési dokumentumokat megfelelően kitöltve az alább megnevezett címre
leszállítva 2013. augusztus 21-én vagy e dátumot megelőzően kell leadni. A késve kézhez
vett dokumentumokat elutasítjuk, és felbontatlanul visszaküldjük.
Az érdeklődő cégek további információt az alábbi címen szerezhetnek be, illetve
megtekinthetik, vagy beszerezhetik az előminősítési dokumentációt:
Nagy Levente úr
BKK Zrt.
H-1075 Budapest
Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Magyarország
email: afc@bkk.hu

