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Magyarország-Budapest: Trolibuszok
2013/S 139-240877

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Rumbach Sebestyén utca 19-21., Címzett: Dr. Papp Bernadett,
Budapest1075, MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 307741193. Fax:  +36 12351044. E-mail: bernadett.papp@bkk.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 15.6.2013, 2013/S 115-195965)

 
Tárgy:
CPV:34622300
Trolibuszok
A következő helyett:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság - Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód
P1)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző 3 lezárt üzleti
évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részei (eredmény kimutatás) -
amennyiben az a közhiteles elektronikus nyilvántartásban (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az előző 3
lezárt üzleti évre - feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző 3 lezárt üzleti évekre vonatkozóan, azért, mert az
időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének ideje alatti, közbeszerzés tárgyából (trolibusz
jármű szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
P2)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előző 3
naptári év (2010-2012. év) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve a közbeszerzés tárgyából
származó (trolibusz jármű szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy
ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésére állnak.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1)
A számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye az előző 3
lezárt üzleti évek közül több mint 1 évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik
beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az
ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (trolibusz jármű szállítása származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az összesen 10 000 000 EUR ellenértéket.
P2)
Az előző 3 naptári évben (2010-2012. év) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem
érte el a 60 000 000 EUR ellenértéket és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (trolibusz jármű
szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 10 000 000 EUR ellenértéket.
IV.2.1.) Bírálati szempontok
1. Alapmennyiség járműflotta, és egyéb áruk, kapcsolódó szolgáltatások nettó ajánlati ára (nettó EUR). Súlyszám 74
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2. Üzemeltetés közbeni energiafelhasználás értékelése teljes utasterhelésnél (kWh/km/fő). Súlyszám 10
3. Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve (%). Súlyszám 3
4. Jótállási időszak az önjárást biztosító berendezésekre (hónap). Súlyszám 3
5. Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya (%). Súlyszám 2
6. Szekrényváz fokozottan rozsdamentes acél kivitele. Súlyszám 2
7. Hajtáskonténer órás menetteljesítménye (kW/óra). Súlyszám 2
8. Legnagyobb tengelynyomású tengely terhelése (kg). Súlyszám 2
9. Folyamatos önjárási képesség hossza (m). Súlyszám 2
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
02.08.2013
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
02.08.2013
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
02.08.2013
VI.3) További információk
10. Rész(al)szempontok:
1. Alapmennyiség járműflotta, és egyéb áruk, kapcsolódó szolgáltatások nettó ajánlati ára (nettó EUR)
súlyszám: 74
2. Üzemeltetés közbeni energia felhasználás értékelése teljes utasterhelésnél (kWh/km/fő), súlyszám: 10
2.1 Szóló jármű fajlagos vontatási energia fogyasztása segédüzemi energiafogyasztás nélkül (kWh/km/fő), súlyszám: 5
2.2 Csuklós jármű fajlagos vontatási energia fogyasztása segédüzemi energiafogyasztás nélkül (kWh/km/fő), súlyszám: 5
3. Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve (%), súlyszám: 3
3.1 Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve szóló jármű esetén (%),
súlyszám: 1,5
3.2 Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve csuklós jármű esetén (%),
súlyszám: 1,5
4. Jótállási időszak az önjárást biztosító berendezésekre (hónap), súlyszám: 3
5. Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya (%), súlyszám: 2
5.1 Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya szóló jármű esetén (%), súlyszám: 1
5.2 Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya csuklós jármű esetén (%), súlyszám: 1
6. Szekrényváz fokozottan rozsdamentes acél kivitele, súlyszám: 2
7. Hajtáskonténer órás menetteljesítménye (kW/óra), súlyszám: 2
7.1 Hajtáskonténer órás menetteljesítménye szóló jármű esetén (kW/óra), súlyszám: 1
7.2 Hajtáskonténer órás menetteljesítménye csuklós jármű esetén (kW/óra), súlyszám: 1
8. Legnagyobb tengelynyomású tengely terhelése (kg), súlyszám: 2
8.1 Legnagyobb tengelynyomású tengely tengelyterhelése szóló jármű esetén (kg), súlyszám. 1
8.2 Legnagyobb tengelynyomású tengely tengelyterhelése csuklós jármű esetén (kg), súlyszám: 1
9. Folyamatos önjárási képesség hossza (m), súlyszám: 2
10. Rész(al)szempontok: [...]
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján - hogy a 7.1-es értékelési alszempont
esetében a 270 kW/órás vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak
10 pontot kapnak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján - hogy a 7.1-es értékelési alszempont
esetében a 220 kW/órás vállalást tekinti az ajánlati elem minimális szintjének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem
tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján - hogy a 7.2-es értékelési alszempont
esetében a 380 kW/órás vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak
10 pontot kapnak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján - hogy a 7.2-es értékelési alszempont
esetében a 330 kW/órás vállalást tekinti az ajánlati elem minimális szintjének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem
tehető, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Helyesen:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság - Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód
P1)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző 3 lezárt üzleti
évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részei (eredmény kimutatás) -
amennyiben az a közhiteles elektronikus nyilvántartásban (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az előző 3
lezárt üzleti évre - feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző 3 lezárt üzleti évekre vonatkozóan, azért, mert az
időszak után kezdte meg működését, akkor nyilatkozat a működésének ideje alatti, közbeszerzés tárgyából (trolibusz
jármű és/vagy trolibusz jármű elektromos hajtásrendszerének szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről.
P2)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előző 3
naptári év (2010-2012. év) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve a közbeszerzés tárgyából
származó (trolibusz jármű és/vagy trolibusz jármű elektromos hajtásrendszerének szállítása) - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1)
A számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerint eredménye az előző 3
lezárt üzleti évek közül több mint 1 évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik
beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az
ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (trolibusz jármű és/vagy trolibusz jármű
elektromos hajtásrendszerének szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az
összesen 3 000 000 EUR ellenértéket.
P2)
Az előző 3 naptári évben (2010-2012. év) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem
érte el a 60 000 000 EUR ellenértéket és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (trolibusz jármű
és/vagy trolibusz jármű elektromos hajtásrendszerének szállítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
összesen nem érte el a 3 000 000 EUR ellenértéket.
IV.2.1.) Bírálati szempontok
1. Alapmennyiség járműflotta, és egyéb áruk, kapcsolódó szolgáltatások nettó ajánlati ára (nettó EUR). Súlyszám 74
2. Üzemeltetés közbeni energiafelhasználás értékelése teljes utasterhelésnél (kWh/km/fő). Súlyszám 10
3. Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve (%). Súlyszám 3
4. Jótállási időszak az önjárást biztosító berendezésekre (hónap). Súlyszám 3
5. Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya (%). Súlyszám 2
6. Szekrényváz fokozottan rozsdamentes acél kivitele. Súlyszám 2
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7. Hajtáskonténer névleges menetteljesítménye (kW). Súlyszám 2
8. Legnagyobb tengelynyomású tengely terhelése (kg). Súlyszám 2
9. Folyamatos önjárási képesség hossza (m). Súlyszám 2
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
15.08.2013 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.08.2013 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
15.08.2013 (10:00)
VI.3) További információk
10. Rész(al)szempontok:
1. Alapmennyiség járműflotta, és egyéb áruk, kapcsolódó szolgáltatások nettó ajánlati ára (nettó EUR)
súlyszám: 74
2. Üzemeltetés közbeni energia felhasználás értékelése teljes utasterhelésnél (kWh/km/fő), súlyszám: 10
2.1 Szóló jármű fajlagos vontatási energia fogyasztása segédüzemi energiafogyasztás nélkül (kWh/km/fő), súlyszám: 5
2.2 Csuklós jármű fajlagos vontatási energia fogyasztása segédüzemi energiafogyasztás nélkül (kWh/km/fő), súlyszám: 5
3. Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve (%), súlyszám: 3
3.1 Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve szóló jármű esetén (%),
súlyszám: 1,5
3.2 Utastéri lábtartó dobogó nélküli fix utas ülések aránya az összes fix utas ülésre vetítve csuklós jármű esetén (%),
súlyszám: 1,5
4. Jótállási időszak az önjárást biztosító berendezésekre (hónap), súlyszám: 3
5. Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya (%), súlyszám: 2
5.1 Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya szóló jármű esetén (%), súlyszám: 1
5.2 Fix utastéri ülések és a teljes utas férőhely aránya csuklós jármű esetén (%), súlyszám: 1
6. Szekrényváz fokozottan rozsdamentes acél kivitele, súlyszám: 2
7. Hajtáskonténer névleges menetteljesítménye (kW), súlyszám: 2
7.1 Hajtáskonténer névleges menetteljesítménye szóló jármű esetén (kW), súlyszám: 1
7.2 Hajtáskonténer névleges menetteljesítménye csuklós jármű esetén (kW), súlyszám: 1
8. Legnagyobb tengelynyomású tengely terhelése (kg), súlyszám: 2
8.1 Legnagyobb tengelynyomású tengely tengelyterhelése szóló jármű esetén (kg), súlyszám. 1
8.2 Legnagyobb tengelynyomású tengely tengelyterhelése csuklós jármű esetén (kg), súlyszám: 1
9. Folyamatos önjárási képesség hossza (m), súlyszám: 2
10. Rész(al)szempontok: [...]
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján - hogy a 7.1-es értékelési alszempont
esetében a 210 kW vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak 10
pontot kapnak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján - hogy a 7.1-es értékelési alszempont
esetében a 175 kW vállalást tekinti az ajánlati elem minimális szintjének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető,
ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján - hogy a 7.2-es értékelési alszempont
esetében a 310 kW vállalást tekinti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, az ennél kedvezőbb vállalások is csak 10
pontot kapnak.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét - a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján - hogy a 7.2-es értékelési alszempont
esetében a 260 kW vállalást tekinti az ajánlati elem minimális szintjének, ennél kedvezőtlenebb megajánlás nem tehető,
ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Változások történtek a megfelelő ajánlati dokumentációban.
A dokumentáció módosuló pontjainak felsorolása:
— 26) Ajánlat értékelése, bírálata pont;
— 1. számú melléklet (Tartalomjegyzék);
— 2. számú melléklet (Felolvasólap);
— 17. számú melléklet (Opcionális nyilatkozat a működés ideje alatt közbeszerzés tárgyából származó árbevételről);
— 18. számú melléklet (Nyilatkozat árbevételről);
— 28. számú melléklet (Szerződéstervezet és III. számú melléklete).
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció e-mail útján kerül átadásra minden olyan gazdasági
szereplő részére, aki a módosítás megjelenésének napjáig az igénybejelentés megküldésével igazolta a Dokumentáció
megvásárlását az ajánlatkérő részére. Egyebekben a dokumentáció beszerzésére az ajánlati felhívásban foglaltak az
irányadók.


