AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1.
Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési
címe:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.)
Beszerzés és Közbeszerzés
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Kapcsolattartás:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet jobb 13. iroda
dr. Papp Bernadett
Telefonszám: +36-30-774-1193
Faxszám:
+36-1-235-10-44
E-mail cím: bernadett.papp@bkk.hu; kozbeszerzes@bkk.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája
A Kbt. Második rész, XII. fejezet szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.
3. A tárgyalásos eljárás jogcíme
A Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg. A BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. által jelenleg használt, a parkolás ellenőrzési tevékenység ellátását támogató
Juszticia rendszer zártsága a benne tárolt adatoknak más rendszerbe történő migrációja során
sérülhet. A rendszer zártságának folyamatos biztosítása ugyanakkor alapfeltétele annak, hogy
a rendszerben tárolt, a rendszer által kezelt pótdíjazási események esetleges bírósági eljárásba
vonása esetén a rendszer által szolgáltatott adatok a bírósági eljárásban megfelelő
bizonyítékul szolgáljanak.
Az ajánlatkérő által jelenleg használt, a parkolás ellenőrzési tevékenység ellátását támogató
parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszer zártságának folyamatosságát minden
körülmények között biztosítani kell annak érdekében, hogy az egyes parkolási események
esetleges bírósági eljárásba vonása esetén az ezen rendszer által szolgáltatott adatok a bírósági
eljárásban megfelelő bizonyítékul szolgáljanak, ennek megfelelően a jelenlegi rendszerből
más rendszerbe történő adatmigrálás jogi visszaélésekre adhat lehetőséget.
A fentiekben részletezett helyzet olyan technikai-műszaki sajátosságként értékelhető, amely
nem teszi lehetővé, hogy az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattevőn
kívül más ajánlattevőket is bevonjon a közbeszerzési eljárásba.

4.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt az ajánlatételre felkért Ajánlattevő részére
térítésmentesen, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikusan

rendelkezésre bocsájtja. A dokumentáció átvételét az Ajánlattevőnek elektronikus úton vissza
kell igazolnia legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.

5.

A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Tárgy és mennyiség:
A parkolás ellenőrzési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati
rendszer alapszoftver licencének beszerzése és szakmai támogatása.
CPV: 72212445-0, 72230000-6
6.
A szerződés meghatározása:
A parkolás ellenőrzési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és
ügyfélszolgálati rendszer alapszoftver licencének beszerzése és szakmai támogatása
vállalkozási szerződés keretében
7.

A szerződés időtartama

A Szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és 3 évig tart.
8.
Teljesítés helye
Budapest
9.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A számla, az igazolt teljesítést követően, átutalással, a Kbt.
130. §-ával összhangban kerül kiegyenlítésre. A számla benyújtásánál az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A§ alkalmazása kötelező. Az ellenszolgáltatás kifizetésének
pénzneme: magyar forint (HUF).
10.
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
11.

Az ajánlatok bírálati szempontja:

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A szoftverlicence bérletének
összege (nettó HUF/hó)

12.

ellenszolgáltatási

Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok

_____,___ nettó HUF/hó

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k)
pontjainak hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint az 56. § (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–11
§. meghatározottak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró
okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely
nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító
felhívás megküldése pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.

Továbbá felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Közbeszerzési Hatóság által 2013/11/29-án a
Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 141. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú,
továbbá a 2012/06/01-én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” tárgyú útmutatókra.
13.
Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
megkövetelt igazolási mód
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági
P.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
§ (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
P.1. A számviteli jogszabályok szerinti
értelmében - amennyiben a letelepedése
beszámolója „Eredménykimutatás” részének vagy
szerinti ország joga előírja közzétételét - az
- amennyiben a letelepedése szerinti ország joga

ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok
szerinti
beszámolója
„Eredménykimutatás” része az előző kettő számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év
vonatkozásában. Amennyiben a letelepedése
szerinti ország joga nem írja elő beszámoló
közzétételét, ajánlattevő csatolja cégszerűen
aláírt nyilatkozatát az előző kettő lezárt
üzleti év üzemi (üzleti) tevékenységének
eredménye vonatkozásában. Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs
szolgálat
honlapján
megismerhető,
a
beszámoló
„Eredménykimutatás” részének benyújtása
az ajánlatban nem szükséges, azok adatait
ajánlatkérő ellenőrzi.

nem írja elő beszámoló közzétételét - az üzemi
(üzleti) tevékenység eredménye vonatkozásában
csatolt cégszerűen aláírt nyilatkozatának tartalma
alapján megállapítható, hogy az előző kettő számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év
bármelyikében az üzemi (üzleti) tevékenység
eredménye negatív volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) :
és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági
M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
(1) bekezdésének a) pontjában foglaltak
értelmében az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától visszafelé számított M.1. Az ajánlattevő cégszerűen aláírt
három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya nyilatkozatának vagy a szerződést kötő másik
(parkolás ellenőrzési tevékenység ellátását fél által adott igazolás tartalma alapján
támogató
parkolási
ellenőrzési
és megállapítható, hogy az eljárást megindító
ügyfélszolgálati rendszer alapszoftver licenc felhívás megküldésének napjától visszafelé
szállítása) szerinti, az előírásoknak és a számított három évben összesen nem
szerződésnek
megfelelően
teljesített rendelkezik minimum nettó 15 millió Ft
összeget
elérő
vagy
szállításainak
ismertetése,
a
teljesített ellenszolgáltatási
szállítások - a 310/2011. (XII.23.) Korm. meghaladó mértékű, a közbeszerzés tárgya
rendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltak (parkolás ellenőrzési tevékenység ellátását
támogató
parkolási
ellenőrzési
és
szerinti - igazolással történő alátámasztása.
ügyfélszolgálati rendszer alapszoftver licenc
szállítása) szerinti, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített - a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést

kötő másik fél által adott igazolással vagy
cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozattal
igazolt - referenciával.

14.

A hiánypótlás lehetősége:

A Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint.
15.

Az ajánlattételi határidő:

2014. 04. 03. 10:00
16.

Az ajánlat benyújtásának címe:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21 5. emelet BKF tárgyaló
17.

Az ajánlattétel nyelve:

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania. Az ajánlat a magyar
nyelven kívül más egyéb nyelven nem nyújtható be. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel
nyelve a magyar, az ajánlatban csatolt minden idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/
igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok ajánlattevő által készített, vagy készítetett
magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel idegen, vagy részben idegen nyelvű
okiratot nem fogad el.
18.

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak felsorolása:

Helye: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 5. emelet BKF tárgyaló
Ideje: 2014.04.03. 10:00
Jelenlét: a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez,
az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az
ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
20. A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ
Amennyiben az ajánlattevő (Szolgáltató) a szerződésben meghatározott határidőhöz képest
késedelmesen teljesít, úgy a késedelembe esés idejére köteles minden késedelmes nap után a nettó éves

szolgáltatási díj 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér
mértéke nem haladhatja meg a nettó éves szolgáltatási díj 20%-át.
20. napot meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződéstől egyoldalú
írásbeli nyilatkozatával elállni, és meghiúsulási kötbért követelni.
Amennyiben az ajánlattevő (szolgáltató) a szerződésben foglaltakhoz képest hibásan teljesít, úgy
ajánlattevő (szolgáltató) köteles a hiba elhárításáig naponta az egy éves szolgáltatási díj 1%-ának
megfelelő, legfeljebb nettó éves szolgáltatási díj 20 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért
megfizetni. Kétszeri hibás teljesítés esetén, és/vagy ha az ajánlattevő (szolgáltató) az ajánlatkérő
(megrendelő) által megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja ki ajánlatkérő
(megrendelő) jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, és meghiúsulási kötbért
követelni.
Amennyiben a szerződés a ajánlattevőnek (szolgáltatónak) felróható okból véglegesen meghiúsul és a
szerződésben foglalt feladatokat ajánlattevő (szolgáltató) nem végzi el, úgy ajánlatkérő (megrendelő) a
szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat, és ez esetben az ajánlattevő (szolgáltató) köteles
szerződés időtartamára eső teljes nettó szolgáltatási díj 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási
kötbért megfizetni. Ebben az esetben késedelmi és hibás teljesítési kötbér nem számolható fel.

21.
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályok:
A tárgyalások során ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, a műszaki leírásról és az ajánlati
árról kíván tárgyalni. A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat
és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére
felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az
ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott első tárgyalási
fordulótól kezdődően több tárgyalási fordulót tervez egymás után lefolytatni. A tárgyalások
során ajánlattevő írásban teszi meg ajánlatát. A tárgyalások végső fordulója előtt Ajánlatkérő
meghatározza
a
végső
ajánlat
megadásának
időpontját
is.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvet minden jelen lévő aláírja.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 60.
§ (3) bekezdésére. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának
meglétét Ajánlatkérő ellenőrzi.
22.

Az első tárgyalás időpontja:

2014. 04. 10. 10.00

23.

Ajánlattételi felhívás megküldésének napja

2014.03. 18.
24.

További információk:

1. Az ajánlathoz minden esetben csatolnia kell az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az
alábbi dokumentumokat:
1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az Ajánlattevő /10 % feletti
alvállalkozó/ erőforrást nyújtó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát,
akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő
bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás
másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási
címpéldányának másolati példányát.
1.2 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése
szerinti adatokat, ajánlattevői nyilatkozatot. Ajánlattevőnek a rendelkezésre bocsátott
felolvasólap tartalma szerint kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő 0;- Ft-os megajánlást nem
fogad el, tekintettel arra, hogy a Kbt. 5. §-a alapján ajánlatkérő visszterhes szerződést köt.
1.3 Ajánlattevő csatolja a szerződéstervezet tartalmára vonatkozó nyilatkozatot.
1.5 Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról.
1.6 Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése tekintetében.
2. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3. Közös ajánlattevők esetében nyomatékosan felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
benyújtandó nyilatkozatokból ki kell derülnie, hogy az a közös Ajánlattevőkre vonatkozik.
Amennyiben a közös ajánlattevők meghatalmazzák az egyik konzorciumi tagot
(konzorciumvezetőt), hogy nevükben ajánlatot tegyen, úgy a képviselőnek a benyújtandó
nyilatkozatokat a közös ajánlattevők nevében kell aláírnia, nem elegendő az, hogy a saját
nevében írja alá cégszerűen.
4. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései
irányadók.
5. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű irattal együtt annak egyszerű
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
6. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az
irányadóak.
7. Az ajánlatokat írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a Kbt.
60. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő által alábbiakban előírt formai követelményeknek
megfelelően.
Az ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlat valamennyi példányát össze kell fűzni. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha
az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható (történhet például
összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel, stb).
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő
az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles
elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az
iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos

számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való
hivatkozása érdekében szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
d) Ajánlattevő köteles a teljes ajánlatát írásvédett (pl. PDF vagy JPG) formátumban (CD vagy
DVD adathordozón) is benyújtani!
Az ajánlatot tartalmazó csomag külső borításán „A parkolás ellenőrzési tevékenység
ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszer alapszoftver
licencének beszerzése és szakmai támogatása”, illetve „Az ajánlattételi határidő lejártáig
felbontani tilos!” megjelölést kell feltüntetni.
8. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
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