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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162937-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Információs rendszerek
2010/S 107-162937
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Akácfa u. 15.
Kapcsolattartó: Műszaki Igazgatóság Logisztikai Főosztály, dr. Tóth Péter
1980 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13226438
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax +36 13226438
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe www.bkv.hu/kozbeszerzes
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1)
MEGHATÁROZÁS
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a felszíni és a felszín alatti közösségi közlekedésben forgalomirányítási és
utastájékoztatási rendszer fejlesztésének (KMOP azonosító: KMOP-2.3.1/A-2009-0001) megvalósítására, a
szoftverkövetés és fejlesztés biztosításával.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Budapest és agglomerációs környezete.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

04/06/2010
S107
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/10

HL/S S107
04/06/2010
162937-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

2/10

II.1.4)

Információ a keretmegállapodásról

II.1.5)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés az UMFT forrásból támogatott, "A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer
fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben" c. informatikai, kommunikációtechnológiai beruházás (KMOP azonosító: KMOP-2.3.1/A-2009-0001) kivitelezésének végrehajtására.
A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerbevezetésre vonatkozó vállalkozási szerződés magában
foglalja:
— egy központi hardver és szoftverrendszer implementálását,
— az integrált forgalomirányítási központ kialakítását,
— a járműoldali fedélzeti berendezések szállítását és telepítését,
— a kijelölt csomópontokban és megállóhelyekre telepítendő elektronikus utastájékoztatási eszközök szállítását
és installálását,
— a központ, a mobil, illetve a fixen telepített egységek közötti adat és hang kommunikációs szükségletek
biztosítását,
— az SMS funkcionalitást,
— webes felületen történő utastájékoztatást,
— a jelzőlámpa-befolyásolást,
— az átadott rendszerek működőképességének fenntartását a megvalósítási időszak alatt,
— a szükséges tervek elkészítését, engedélyek beszerzését,
— az oktatást,
— és a projekt-terv elkészítését,
— továbbá a leszállított szoftverre vonatkozó szoftverkövetést és a szoftverfejlesztést.
A részletes Projekt Terv elkészítése az Ajánlattevő feladata. Az Ajánlattevő a Projekt Tervet a Műszaki
dokumentáció alapján az Ajánlatkérővel egyeztetve készíti el a vállalkozási szerződés aláírását követő 30
napon belül. A Projekt Tervet az Ajánlatkérő hagyja jóvá.
Jelen közbeszerzési eljárás nem terjed ki a megvalósítandó forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer
üzemeltetésére, azt Ajánlatkérő egy külön közbeszerzési eljárásban kívánja beszerezni.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
48810000, 48813200, 32260000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Változatok elfogadhatók
Nem

II.2)

A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1)

Teljes mennyiség
Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerbevezetésre vonatkozó Projekt bemutatása:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tárgyi beszerzési eljárásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a
Közép Magyarországi Operatív Programnak "A közösségi közlekedés versenyképességének javítása” című
komponense keretében (Kódszám: KMOP-2007.2.3.1/A) felhívást tette közzé. A BKV Zrt. a támogatást elnyerte,
és a KMOP-2.3.1/A-2009-0001 számon támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezettel (a továbbiakban: Támogatóval).
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A projekt alapvető célja az ajánlatkérő szolgáltatási területén (Budapesten és az agglomerációban) a
forgalomirányítás, az utastájékoztatás, és az utasinformációs rendszer egységes szemléletű fejlesztése, egy
integrált, információs bázis mentén.
A fejlesztés megvalósítása informatikai, forgalomirányítási és utastájékoztatási központ kialakítását jelenti a
szükséges hardver, szoftver környezettel, amely a következő fő elemeket foglalja magában:
— meglévő diszpécserközpont átalakítása, új forgalomirányító központ létesítése,
— 2 295 db járműbe fedélzeti berendezés (on-board unit és egységei) beszerzése,
— 2 295 db jármű dinamikus fedélzeti utastájékoztatásba történő bevonását,
— Ajánlatkérő működési területén megállókban, csomópontokon 257 db új dinamikus utastájékoztató kijelző
beszerzését, telepítését, a szükséges tápellátással, kommunikációval, tervezéssel, valamint a szükséges
engedélyeztetési eljárások lefolytatásával,
— 30 db jelzőlámpás csomópontban jelzőlámpa-befolyásolás kiépítését,
— Az ajánlatkérő által meghatározott adat-, és beszédkommunikációs eszközök szállítása, szerelése, üzembe
helyezése.
A részletes Projekt Terv elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő a Projekt Tervet a Műszaki
dokumentáció alapján az Ajánlatkérővel egyeztetve készíti el a vállalkozási szerződés aláírását követő 30
napon belül. A Projekt Tervet az Ajánlatkérő hagyja jóvá.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyának részletes meghatározására a Műszaki dokumentációban kerül sor.
Ajánlattevőnek ajánlatot kell adnia a fenti fejlesztéshez szükséges valamennyi hardver, szoftver és egyéb elem
szállítására, illetve ezen eszközök telepítésére, beleértve a járműoldali installációkat, engedélyeztetéseket,
és a csomóponti, megállóhelyi kijelzők implementációs munkáira, a szükséges engedélyek beszerzésére,
valamint az integrált forgalomirányítási központ kivitelezésére, valamint a szükséges hardver és szoftver
elemek kialakítására, melynek pontos terjedelme, tartalma a részletes műszaki dokumentációban kerül
meghatározásra.
Az ajánlatok kidolgozása és a rendszer megvalósítása során figyelembe kell venni az ajánlatkérő által
üzemeltetett informatikai rendszerek integrációjára vonatkozó követelményeket is.
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a létrehozandó rendszer szoros integrációs kapcsolatban kell, hogy legyen
a közlekedési szolgáltatónál jelenleg is működő közlekedés specifikus informatikai alkalmazásokkal.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezi - jelen projekt kapcsán leszállított szoftverekre vonatkozó szerzői
jogok védelme okán - a szoftverkövetés és a szoftverfejlesztés.
A jelen projekt kapcsán leszállított szoftverekre vonatkozó, ajánlattevőt megillető szerzői jog, illetve az
ajánlatkérőt megillető tulajdonjog, és felhasználási jog szabályait a dokumentáció részét képező szerződés
tartalmazza.
II.2.2)

Vételi jog (opciók)

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Befejezés 31.3.2012

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés, hibás teljesítés vagy a teljesítés meghiúsulása, titoksértési szabályok
megsértése esetén kötbért érvényesíthet.
A késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett Teljesítési Egység tekintetében a teljes részszámla vagy
Végszámla értékének 1 %-a / megkezdett nap, de minimum 100 000 HUF/nap.
A hibás teljesítési kötbér összege a kijavítással vagy kicseréléssel érintett munkarész teljes részszámla
értékének 1 %-a / megkezdett nap, de minimum 100 000 HUF/nap.
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Munkák olyan meghiúsulása esetén, amely a Támogatás folyósítását nem érinti, a meghiúsulási kötbér a
meghiúsulással érintett, nem teljesített munkarészt is magába foglaló teljes részszámla vagy Végszámla
értékének 20 %-a.
A Munkák olyan meghiúsulása esetén, amely a Támogatás folyósítását érinti, a meghiúsulási kötbér a
meghiúsulással érintett, nem teljesített munkarészt is magába foglaló teljes részszámla értékének 80 %-a.
Titoksértési kötbér eseményenként 5 000 000 HUF.
Ajánlatkérő legfeljebb a Vállalkozói Díj 20 %-ának megfelelő összeget érvényesíthet kötbér jogcímen.
A kötbérfizetés részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő választása szerint a Kbt. 53. § (6) bekezdése a) pontjában meghatározott biztosítékot
érvényesít a teljesítés során. A biztosíték mértéke 250 000 000 HUF, amelynek részletes feltételeit a
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevő a teljesítés során jótállással és szavatossággal tartozik, amelynek mértékét és feltételeit a
dokumentáció részletezi.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint teljesít. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi beszerzési eljárás során a forgalomirányítási és
utastájékoztatási rendszer bevezetésre (Projekt megvalósításra) vonatkozóan Támogatási Szerződést kötött
(KMOP azonosító: KMOP-2.3.1/A-2009-0001), amely szerint a Támogató az elismert költségek tekintetében 80
% arányban finanszírozza a jelen beruházást.
A támogatás módja: szállítói finanszírozás. Azaz a megrendelő az igazolt teljesítést követően a nettó számla
20 %-át, mint megrendelői esedékes önrészt, valamint a hatályos magyar ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. Tv.)
rendelkezései szerint, a számla ÁFA tartalmát átutalja a Vállalkozónak.
Ezt követően az illetékes Közreműködő Szervezet a megrendelői esedékes önrész kifizetésének igazolása
után, figyelembe véve, hogy a megrendelő és a Vállalkozó eleget tett a hatályos magyar Áfa törvény (2007. évi
CXXVII. Tv.) rendelkezéseinek, a számla/számlák Közreműködő Szervezethez történő benyújtását követően,
a számla/számlák támogatástartalmának megfelelő részét (80 %) 30 napon (hiánypótlást nem számítva) belül
átutalja a vállalkozó számára.
A szoftverkövetés és a szoftverfejlesztés tekintetében ajánlatkérő halasztott fizetésben kíván megállapodni.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

III.1.4)

A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak,
— Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az Ajánlattevőt (közös Ajánlattevőt) aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és erőforrást
nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban
írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) a)-h) pontjának hatálya alá,

04/06/2010
S107
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/10

HL/S S107
04/06/2010
162937-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

5/10

— Közös Ajánlattevők mindegyikének önállóan kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá,
— Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója és az Ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az ajánlatban jogosult igazolni,
hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) a)-h) pontjának hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége
esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63.§ (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatában nem
igazolta.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatban saját, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet
vonatkozásában külön nyilatkozzanak arra nézve, hogy a Kbt. 63. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban
foglalt két lehetőség közül az egyes kizáró okok tekintetében melyikkel kívánnak élni.
— Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan, a
közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem meghaladó mértékű alvállalkozót, aki a Kbt. 60. § (1) szerint a kizáró
okok hatálya alá esik.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
G.1.) Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen az előző 3 évre (2007, 2008, 2009.) vonatkozóan teljes
forgalmuk nem éri el évente átlagosan a minimum nettó 4 000 000 000 HUF-ot.
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek az előző 3 évre (2007, 2008, 2009.) vonatkozóan
évente átlagosan legalább nettó 2 000 000 000 HUF, rendszerintegrációs tevékenységből (szoftver és hardver
elemek szállítása, implementációja) származó árbevétellel;
Megkövetelt igazolási mód:
G.1.) Az ajánlattevőnek, és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 66. § (1) bekezdés c.) pontja alapján nyilatkoznia kell az elmúlt 3 évben
(2007, 2008, 2009.) elért teljes forgalmáról és az elmúlt 3 évben (2007, 2008, 2009.) rendszerintegrációs
tevékenységből (szoftver és hardver elemek szállítása, implementációja) elért forgalmáról.
Az Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 4. § 3/E és
3/D pontjai és a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Alkalmatlannak minősül
az ajánlattevő és az általa a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha együttesen:
M.1.) nem rendelkeznek a felhívás megjelenésének napját megelőző három év során összesen
Olyan, városi tömegközlekedési (közösségi közlekedési) befejezett és sikeresen.
Üzembe helyezett szállítási referenciákkal, ahol a forgalomirányítási rendszer.
Alapját egy műholdas helyzet meghatározáson alapuló, utólagos feldolgozást nem.
Igénylő állomány alkotja, melyet késedelem nélkül, a helyben keletkezett forgalmi.
Adatokkal együtt, az adatok generálásával egy időben tárolja, és a meghatározott.
Időközönként a központ felé megküldi:
A/ Informatikai technológiai funkció:
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— adat és hangkommunikációhoz szükséges (analóg vagy digitális) rendszerek, ahol az eszközök száma
meghaladja rendszerenként az 500-at,
— integrált városi, közösségi közlekedési forgalomirányítási központ: minimum 10 diszpécseri munkaállomással
rendelkező forgalomirányítási, forgalomfelügyeleti és utastájékoztatási-irányítási rendszer kiépítése,
— az új forgalomirányítási rendszer szállítása során a közösségi közlekedési vállalat meglévő informatikai
rendszeréhez történő rendszerintegráció valósult meg.
B/ Városi közösségi közlekedési forgalomirányítási, forgalomfelügyeleti funkció:
— közúti járművek részei a megvalósult rendszernek,
— forgalomirányításba bevont járművek száma meghaladja az 500-at,
— összes vonalszám meghaladja az 50-et.
C/ Utastájékoztatási funkció:
— a rendszerekbe bevont telepített, elektronikus közterületi utastájékoztató eszközök együttes száma
meghaladja a 50-et,
— a rendszerekbe bevont járművek száma meghaladja a 500-at.
D/ Jelzőlámpa befolyásolás funkció:
Közlekedés előnyben részesítése célú jelzőlámpa vezérlés befolyásolás a tömegközlekedési járműre és a
közúti infrastruktúra eszközökre telepített eszközökkel megvalósítva, legalább 5 csomópontban.
E/ Kötöttpályás közösségi közlekedési forgalomirányítási rendszer,
— kötöttpályás, szóló és szerelvénybe csatolt járművek együttesen részei a megvalósult rendszernek,
— forgalomirányításba bevont járművek száma meghaladja az 100-at.
Ajánlattevőnek nem kell feltétlenül egyetlen olyan referenciát csatolnia, ami egyszerre felel meg az A-E
pontokban foglalt követelményeknek. Ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy az A-E pontokban írt kritérium
pontonként külön-külön referenciákkal igazolja. Ajánlattevőnek azonban az egyes pontokon (A-E) belül
megadott alkalmassági feltételeket egyetlen referenciával kell igazolnia.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
műszaki-szakmai alkalmasságát a következők szerint igazolhatja:
— M.1.) A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatnia a felhívás megjelenésének napját
megelőző 3 év legjelentősebb közösségi közlekedési projekt megvalósításból származó szállításait (kérjük
megjelölni továbbá legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a teljesítés tárgyát III.2.3. pont első
bekezdése szerinti részletezettséggel, valamint a korábbi teljesítés mennyiségére utaló más adat megjelölését),
a Kbt. 68. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint igazolva.
Az Ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 4. § 3/E és
3/D pontjai és a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?
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IV.1)

AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
14/TB-180/10

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben: 2009/S 193-277978 , 7.10.2009

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 19.7.2010 - 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 250000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A befizetéseket (250 000 HUF + ÁFA) az ajánlatkérő Budapest Bank Nyrt.-nél
vezetett 10102093- 01671903- 00000003 számú számlájára kell átutalni. Az átutaláson fel kell tüntetni a
szerződéshez rendelt elnevezést. A dokumentáció átvételekor az Ajánlattevőnek be kell mutatnia az átutalás
okmányát.

IV.3.4)

Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
19.7.2010 - 09:00

IV.3.5)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19.7.2010 - 09:00
Helyszín
BKV Zrt. székház (MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) III. emelet B300 helység.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
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1.) Eredményhirdetés időpontja: 30.7.2010 (14:00).
Eredményhirdetés tervezett helye: BKV Zrt. székház (MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa u. 15.) III.
emelet B 300 helység.
2.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 19.8.2010.
3). Ajánlattevőnek a saját, illetve az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint az általa igénybe vett erőforrás
szervezet vonatkozásában kell csatolnia a felhívás megjelenését megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű
eredeti cégkivonatát vagy közjegyző által hitelesített másolatát, vagy amennyiben változásbejegyzés van
folyamatban, úgy a változásbejegyzési kérelem tanúsítványának másolatát és a jogi képviselő nyilatkozatát a
változásbejegyzési kérelem benyújtásáról, illetve a Kbt. 63. § (2) bekezdés d.) szerinti igazolást.
4.) Ajánlatkérő az Ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5.) A dokumentáció átvehető a BKV Zrt. székházában (MAGYARORSZÁG, 1072 Budapest, Akácfa u.
15.) a II. emelet 256. irodában, munkanapokon, hétfőtől péntekig 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban
való részvétel feltétele. A dokumentáció megvásárlásának igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A
személyesen átvett dokumentáció átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, amelyet az Ajánlattevőnek
az ajánlatához kell csatolnia.
6.) Ajánlattevőnek saját, illetve az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, valamint az általa igénybe vett erőforrás szervezet
vonatkozásában csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának eredeti példányát, vagy
közjegyző által hitelesített másolatát.
7.) Ajánlattevőnek és az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint közös Ajánlattevőknek a felhívás III.2.2) pontjában
foglalt alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott feltételeknek együttesen kell megfelelniük.
Ajánlattevőnek és az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőknek a felhívás III.2.3) pontjában
foglalt alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott feltételeknek együttesen kell megfelelniük.
8.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tárgyi beszerzési eljárás forgalomirányítási és
utastájékoztatási rendszer bevezetési részére (Projekt megvalósítás) vonatkozóan támogatási szerződést
kötött. A szerződés száma: KMOP-2.3.1/A-2009-0001.
9.) A Kbt. 63. §-ában hivatkozott igazolásokat, nyilatkozatokat a Közbeszerzések Tanácsa módosított
tájékoztatója (KÉ 111. szám, 2009. szeptember 23.) alapján kell benyújtani.
10.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle
módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
11.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
12.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy
a) az eljárás nyertesének visszalépése vagy
b) az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis
nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az
ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.
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13.) Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő átszámítása esetén
az átszámítás alapját az ajánlati felhívás hivatalos megjelenésének napján érvényes MNB deviza közép
árfolyama képezi. Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza középárfolyamot, akkor
az azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás alapját. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban
közölni kell nyilatkozat formájában.
Amennyiben az ajánlat elkészítése során az értékek, adatok, előírások nem kerültek átszámításra, abban az
esetben erre vonatkozóan kell Ajánlattevőnek egy nyilatkozatot csatolni az ajánlatához.
14.) Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta
szerint kell megtenni és azt cégszerűen aláírva az ajánlat részeként benyújtani.
15.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) és Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira
vonatkozóan.
16.) Ajánlattevőnek a Kbt. 71. §. (3) pontjában meghatározottak szerint kell eljárnia.
17.) Közös ajánlattétel (konzorcium) esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodást (konzorciális megállapodás)
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban, amely tartalmazza az Ajánlattevők közötti, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös
Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös Ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük
esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös Ajánlattevő
készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállal.
18.) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással (üres oldalakat is beleértve) és
tartalomjegyzékkel ellátva, lezárva, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges
eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem
beazonosítható, az Ajánlatkérő egy általa tetszőlegesen kiválasztott példányt tekint eredetinek. Az "eredeti"
ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatnak és igazolásnak eredetinek vagy közjegyző által hitelesített
másolatnak kell lennie.
Az ajánlatokat Word 2003, illetve Excel formátumban elektronikus adathordozón is kérjük benyújtani.
19.) A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer bevezetésének (azaz a Projekt megvalósításának)
határideje: 31.3.2012.
A Projekt során szállított szoftverek utánkövetésére és a szoftverfejlesztésre a Projekt megvalósítását követően,
határozatlan időtartamban kerül sor. A szoftverkövetés és szoftverfejlesztés vállalkozói díját nem érinti a
Támogatási Szerződésből fakadó elszámolás.
20.) Ajánlatkérő felhívja a Nyertes Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötést megelőzően saját maga
és az Alvállalkozók nevében a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák összességére és az azokkal
összefüggésbe hozható károkra vonatkozó komplex 500 000 000 HUF összegű felelősségbiztosítást köteles
kötni, ahol kedvezményezettként a megrendelőt kell feltüntetni. A felelősségbiztosításra vonatkozó részletes
feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
21. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodik, úgy az erőforrást
nyújtó szervezet, az a szervezet vagy személy lehet, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek
a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít, továbbá nem minősülhet erőforrásnak a
Kbt. 66. § (1) a)-c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az Ajánlattevő
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
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Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy
a Kbt. 65. § (3) bekezdés értelmében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, úgy az igénybe vett
erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik:
a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;
b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
hiányában az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.
22. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
23. Az ajánlati ár meghatározásának módját a dokumentáció tartalmazza.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § (2)-(4) bekezdése
szerint.

VI.4.3)

Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit körút 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
1.6.2010
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