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HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
2013/S 040-064440
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzés és Közbeszerzés
Címzett: dr. Németh Zsuzsanna
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: www.bkk.hu/bubi/projektdokumentumok
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet 13. szoba
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Németh Zsuzsanna
Címzett: Beszerzés és Közbeszerzés
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet 13. szoba
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Németh Zsuzsanna
Címzett: Beszerzés és Közbeszerzés
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
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Telefon: +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím: www.bkk.hu
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: közlekedésszervezés,közlekedésfejlesztés

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Fő Projektszerződés - A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása és üzemeltetése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 2: Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel
végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
A teljesítés helye: Budapest
NUTS-kód HU101

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása ( tervezése, gyártása telepítése)
és üzemeltetése az alábbi Fő Projektszerződés és annak mellékletét képező 2 darab alszerződés („A”
feladatrészre szóló Vállalkozási Szerződés, „B”feladatrészre szóló Üzemeltetési Szerződés) alapján:
Fő Projektszerződés - A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása és üzemeltetése.
Vállalkozási Szerződés - „A” feladatrész („A” alszerződés) A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési
Rendszer Kialakítása és Üzemeltetése - Tervezés, Gyártás és Telepítés;
Üzemeltetési Szerződés - „B” feladatrész („B” alszerződés) A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési
Rendszer Kialakítása és Üzemeltetése - Üzemeltetés.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
60130000, 34430000, 71320000, 45233293, 50000000, 50100000, 48000000, 34100000, 34131000,
44510000, 30162000, 30233300, 42962500, 45233140, 45233162, 80000000, 80400000, 45233294,
35261000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség
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Teljes mennyiség:
A. A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (tervezése, gyártása, telepítése), amely
az alábbi elvégzendő feladatokat foglalja magában:
Központi háttérrendszer:
- szerverek rendelkezésre állásának biztosítása;
- adatbázis-kezelés, térkép, adatkommunikáció biztosítása;
- szoftverlicenszek biztosítása;
- központi szoftver kialakítása és beüzemelése;
- központi hardverek és szoftverekkel kapcsolatos tervezés (rendszerterv készítése és jóváhagyatása);
- központi hardverek és szoftverek, folyamatok és alkalmazások tesztelése;
Gyűjtőállomások:
- 75 db terminál gyártása és telepítése;
- legalább 1506 db dokkolóállás gyártása és telepítése;
- gyűjtőállomások tervezése, engedélyeztetése (látványterv, engedélyezési és kiviteli tervek);
- gyűjtőállomások beüzemelése (tesztelés, próbaüzem)
Kerékpárok:
- 1100 db ügyfélkerékpár leszállítása, 4 db karbantartói kerékpár leszállítása,
- ügyfélkerékpárok látványterveinek elkészítése;
- kerékpárok beüzemelése (tesztelés, próbaüzem)
Egyéb eszközök:
- szállítójárművek (3db kisteherautó, 3 db kerékpárszállító utánfutó) leszállítása és beüzemelése;
- 1 készlet kerékpár raktári alkatrész leszállítása;
- karbantartó műhely felszerelése: 3 készlet műhelyállás berendezés- és szerszámkészlet, 1 készlet egyéb
szerszámok, berendezések leszállítása;
- 4 szerszámkészlet leszállítása karbantartói kerékpárokhoz;
- 40 000 db ügyfél kártya (Bubi kártya) leszállítása;
- 20 db Bubi kártyaíró/olvasó (PC-hez csatlakoztatott) leszállítása, beüzemelése;
- 20 db Bubi kártya fizikai megszemélyesítéséhez szükséges berendezés (PC-hez csatlakoztatott
lézergravírozó) leszállítása, beüzemelése;
Bontási munkák, előkészítés, építési munkák
- gyűjtőállomások és környezetük megépítése;
Kiegészítő feladatok:
- oktatások megtartása;
- a rendszer tesztelése és próbaüzem lefolytatása;
- kötelező uniós tájékoztatási és nyilvánossági feladatokhoz kapcsolódó táblák gyártása, kihelyezése és
bontása
- a rendszer megvalósításával, műszaki átadásával összefüggő feladatok, dokumentációs feladatok
elvégzése
B. A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemeltetése a rendszer műszaki átadás-átvételét
követően 5 éven keresztül.
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése a dokumentációban szerepel, amely különösen az alábbiakat
jelenti:
- a gyűjtőállomások működtetése,
- a kerékpárok rendelkezésre állásának biztosítása,
- az eszközök karbantartása,
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- a hibaelhárítás,
- a rendszer tisztítása,
- a gyűjtőállomások közötti kerékpár szállítási feladatok ellátása,
- a szerver, a különböző szoftverek és modulok működtetése,
- 0-24 órás műszaki ügyeletet biztosítása,
- a honlap üzemeltetése.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az összalapmennyiségtől a szerződés időtartama alatt, a
gyűjtőállomás kialakításának, a dokkolóállás telepítésének, az ügyfélkerékpár szállításának, a gyűjtőállomás és
dokkolóegység áthelyezésének mennyisége tekintetében a dokumentációban részletezettek szerint + 200 %kal, a Bubi kártya tekintetében + 50 %-kal eltérjen.
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 66 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. A rendszer kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződést biztosító mellékkötelezettségek „A” feladatrész
(„A” alszerződés) kapcsán:
Előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, és ezt az előleget - tekintettel arra,
hogy a vállalkozási szerződéssel szabályozott projektet EU-s támogatásból valósítja meg a BKK - a Kbt. és
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1g) bekezdései szerint igényelheti a nyertes ajánlattevő. Nyertes
ajánlattevő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) pontja alapján a szerződés elszámolható összege 30%ának megfelelő mértékű szállítói előleget igényelhet. Ez esetben előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania,
vagy a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) pontja és a 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 77. §-ban meghatározott módon és mértékben. Az előleg-visszafizetési biztosíték
szabályozása a rendszer kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződés VII.3. pontjában szerepel.
Késedelmes teljesítés miatti kötbérek a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása
során:
a) Késedelmi kötbér: a Vállalkozási Szerződés IV.1.1. pontjában hivatkozott teljesítési véghatáridő késedelme
esetén a nettó Szerződéses ár 0,2%-a (kettőtized százaléka) naponta, de legfeljebb a nettó Szerződéses ár 20
%-a.
b) A jótállási kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke:
- Bubi rendeltetésszerű működését akadályozó hiba kijavításának késedelme esetén minden késedelmes nap
után naponta nettó 300 000,- forint (háromszázezer forint), a késedelem 6. (hatodik) naptári napjától kezdődően
naponta 500 000,- forint (ötszázezer);
- a Bubi rendeltetésszerű működését nem akadályozó hiba kijavításának késedelme esetén minden
késedelmes nap után naponta nettó 100 000,- forint (egyszázezer) forint, a késedelem 6. (hatodik) naptári
napjától kezdődően naponta 200 000,- forint (kettőszázezer).
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A jótállási kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén fizetendő késedelmi kötbér maximuma a nettó
Szerződéses ár 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó Szerződéses ár 30%-a. A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő
megszűnése esetén fizetendő.
Teljesítési biztosíték: a nettó Szerződéses ár 5%-a, ami a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában foglalt
módozatok szerint teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor
kell rendelkezésre bocsátani.
Jótállás: 60 hónap
2. A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemeltetési szerződését biztosító
mellékkötelezettségek „B” feladatrész („B” alszerződés) kapcsán:
Meghiúsulási kötbér: a 60 hónapra számított nettó üzemeltetési díj 15%-ának a mértékével megegyező. A
meghiúsulási kötbér a szerződés Vállalkozónak felróható okból történő megszűnése esetén fizetendő.
Üzemeltetési biztosíték: a 60 hónapra számított nettó üzemeltetési díj 5%-a mértékével megegyező, ami a Kbt.
126.§ (6) bekezdés a) pontjában foglalt módozatok szerint teljesíthető. Az üzemeltetési biztosítékot a Kbt. 126.
§ (4) bekezdése szerint az Üzemeltetési időszak kezdő napját legalább 30 (harminc) naptári nappal megelőző
időpontra kell rendelkezésre bocsátani.
Amennyiben az üzemeltetési szerződés határozott időn belül (hatvan hónapon belül) megszűnik, akkor a
Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására köteles az alábbiak szerint: a nettó teljes ellenszolgáltatás 5%-ának
megfelelő mértékben, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Jótállási igények teljesítésére
kikötött biztosíték, amelyet ajánlattevő az üzemeltetési szerződés megszűnését követő átadás-átvételi eljárás
lezárásáig köteles rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126. § (4) bekezdése értelmében. Érvényességi ideje: az
üzemeltetési szerződés megszűnését követő átadás-átvételi eljárásban rögzített hibák, hiányok javítására,
pótlására meghatározott határidő lejártát követő 90 nap. Ajánlatkérő jogosult a jótállási biztosíték terhére
lehívást eszközölni, amennyiben Nyertes Ajánlattevő a szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségének,
illetve az Üzemeltetési szerződés megszűnése során az átadás-átvételi eljárásban rögzített hibák, hiányok
javítására, pótlására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget. Nyertes Ajánlattevő a biztosíték
érvényességi ideje alatt a jótállási biztosítékból történő lehívás esetén 5 napon belül köteles a biztosítékot az
eredeti összegre kiegészíteni.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlattétel során a Kbt. 126. § (5) bekezdése
alapján a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kötelesek.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetések pénzneme: Forint (HUF).
A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása, azaz tervezése, gyártása és telepítése „A”
feladatrész 85,000000 %-ban EU támogatású, míg a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer
üzemeltetése feladatrész kizárólag hazai finanszírozásból valósul meg, így elkülönülnek a pénzügyi elszámolás
szabályai.
Az EU támogatásban részesülő „A” feladatrész (budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer
kialakítása) vonatkozásában speciális szabályok:
Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az Ajánlatkérő a Kbt.
130. § (3) bekezdését alkalmazza, figyelembe véve a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet.
Felhívjuk szíves figyelmüket, a szállítói finanszírozásra, továbbá ebből eredően a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet
57. §-ának rendelkezéseire, továbbá a 386/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. §-ára.
A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint állítja ki.
Ajánlattevő előleget igényelhet a Szerződéses ár 30 (harminc) százaléka, de maximum 281 250 000,- Ft
összeg erejéig. Az ajánlatkérő egy előlegszámla és négy további számla benyújtására biztosít lehetőséget. Az
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ajánlatkérő a további feltételeket a dokumentációban (szerződéstervezetben) részletezettek szerint határozza
meg.
Az „A” feladatrészre („A” alszerződés) vonatkozó Vállalkozási Szerződés VII.2. pontja tartalmazza a számlák
mértékére vonatkozó ajánlatkérői javaslatot. Ennek értelmében az 1. részszámla mértéke a Szerződéses ár 10
%-a, a 2. részszámla mértéke a Szerződéses ár 45 %-a, a 3. részszámla mértéke a Szerződéses ár 35 %-a, a
végszámla mértéke a Szerződéses ár 10 %-a. A számlák mértéke tárgyalás alapját képezi.
Hazai forrású feladatrész (a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemeltetése)
tekintetében:
Az ellenszolgáltatás az ajánlatkérő által a Kbt. 130. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással,
forintban kerül kiegyenlítésre, azzal, hogy Ajánlattevő havonta jogosult számla kiállítására a szerződésben
meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni
kell. Ezen feladatrész tekintetében Ajánlattevő előleget nem igényelhet.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 27. § (2) bekezdése és a Kbt. 129.§ alapján projekttársaság létrehozását.
A projekttársaság alapítására, működésére vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció (Fő
Projektszerződés) tartalmazza.
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezés vonatkozásában felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 26. §ban foglaltakra.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt
kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Igazolási mód a részvételre jelentkezőre vonatkozóan:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 58. § (2) bekezdése alapján a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 2.-11. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ hatálya alá.
Igazolási mód az alvállalkozóra, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre:
A Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a részvételre
jelentkező csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a közbeszerzési eljárás során benyújtandó kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában kiadott Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 58. szám 2012.
május 23.), valamint a közbeszerzési eljárás során benyújtandó kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
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nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi
61. szám 2012. június 1.) rendelkezései adnak részvételre jelentkező számára iránymutatást.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése
nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek
csatolnia kell:
G1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételi felhívás feladását
megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójából az eredmény-kimutatást, egyszerű másolatban attól függően, hogy a részvételre jelentkező
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a
beszámoló adatai a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, annak csatolása nem szükséges, erre
vonatkozóan a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell.
Ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából [kerékpáros közösségi közlekedési rendszer
kialakítása (azaz tervezése, gyártása és telepítése) és üzemeltetése] származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
A G1) alkalmassági követelménynél az adott estben alkalmazandó a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(2)-(3) bekezdése.
G2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását
megelőző három teljes naptári évre (2010, 2011.,2012.) vonatkozó nettó árbevételéről és a közbeszerzés
tárgyára[kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (azaz tervezése, gyártása és telepítése) és
üzemeltetése] vonatkozó nettó árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, évenkénti bontásban (attól
függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak).
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és jelen részvételi
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében
a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodása esetén
figyelemmel kell lenni a Kbt. 55.§ (6) bekezdés rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező:
G1. ha az üzemi eredménye a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évből több mint 1
lezárt üzleti évben negatív volt.
Ezen alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján
elegendő, ha közülük egy felel meg.
Amennyiben a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, úgy alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés
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tárgyából[kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (azaz tervezése, gyártása és telepítése) és
üzemeltetése]származó
a) kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (azaz tervezése, gyártása, telepítése) tekintetében általános forgalmi adó nélkül számított- nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 300 000 000 HUF értéket
(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdés)
b) kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemeltetése tekintetében - általános forgalmi adó nélkül
számított- nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 100 000 000 HUF értéket (310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14.§ (2) bekezdés)
G2. amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a részvételi felhívás feladását
megelőző 3 teljes naptári évben (2010., 2011., 2012.) - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes nettó
árbevétele nem érte el összesen a nettó 800 000 000 HUF értéket, valamint a közbeszerzés tárgya [kerékpáros
közösségi közlekedési rendszer kialakítása (azaz tervezése, gyártása és telepítése) és üzemeltetése] szerinti általános forgalmi adó nélkül számított- nettó árbevétele
a) kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (azaz tervezése, gyártása, telepítése) tekintetében
nem éri el összesen a nettó 500 000 000 HUF értéket,
b) kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemeltetése tekintetében nem éri el összesen a nettó 300 000
000 HUF értéket.
Amennyiben a pénzügyi adatok nem HUF - ban kerülnek bemutatásra, az átváltásnál az adott naptári év utolsó
napján érvényes MNB deviza árfolyamát kell figyelembe venni.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek az alkalmassági követelményeknek a
Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint kell, hogy megfeleljenek.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával kell
igazolnia:
M1.) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatnia az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásait az alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (2)
bekezdése szerint.
A bemutatásnak legalább az alábbi tartalomra kell kiterjednie:
- a szolgáltatás tárgya (az elvégzett munkák felsorolása legalább olyan részletezettséggel, amelyből az
alkalmasságnak való megfelelés megállapítható),
- az ellenszolgáltatás összege;
- teljesítés ideje,
- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a referenciát igazoló személy neve és elérhetősége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Saját teljesítés:
Ajánlatkérő az ajánlattevők esélyegyenlősége érdekében, a verseny átláthatóságának megőrzése érdekében
rögzíti, hogy saját teljesítésű referencia az alábbiak szerint mutatható be:
- a gazdasági szereplő, az általa ténylegesen elvégzett kivitelezési vagy egyéb tevékenységet minden esetben
jogosult bemutatni;
- közös ajánlattétel esetében - beleértve a projekttársaságot is -, összhangban a Kbt. 129. § (7) bekezdésével, a
közös ajánlattevők által elvégzett kivitelezési vagy egyéb tevékenység azon százaléka mutatható be, melyet az
érintett gazdasági szereplő, vagy alvállalkozója végzett el;
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- az „önálló” ajánlattevőként szerződő fél („fővállalkozó”, „generálkivitelező”), jogosult a szerződés teljes értékét
bemutatni, tekintet nélkül az alvállalkozók teljesítési arányára.
Felhívjuk a részvételre jelentkezők 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 nem magyarországi szervezet és 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.
M2.) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés d) pontja alapján részvételre jelentkező ismertesse
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségüket és hogy mely alkalmasság
igazolására kívánja a szakembert igénybe venni.
Ahol felsőfokú végzettség került előírásra, ott ennek igazolása az oklevél egyszerű másolatának csatolásával
történik.
A bemutatott szakembereknek minden esetben csatolniuk kell:
- nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy a részvételre jelentkező nyertessége esetében rendelkezésére
fognak állni a szerződés teljesítése során;
- nyilatkozatukat, amelyben megadják a szakmai gyakorlatuk idejét azon szakterület tekintetében, amely
alkalmasság igazolására a részvételre jelentkező be kívánja vonni őket.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és jelen részvételi
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében
a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55.§ (6) bekezdése
alapján támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező:
M1.) ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik saját
teljesítésben
- legalább 1 darab kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítására (azaz gyártására és telepítésére)
vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 500
darabos kerékpár állományt foglal magában valamint,
- legalább 1 darab kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemeltetésére vonatkozó, szerződésszerűen
teljesített referenciával, amely legalább 500 darabos kerékpár állományt foglal magában és amelyet legalább 12
hónapig szerződésszerűen üzemeltetett.
Részvételre jelentkező a fenti referenciakövetelményeknek úgy is megfelelhet, ha ugyanazon referencia
benyújtásával igazolja az 1 db sikeres műszaki átadás-átvétellel szerződésszerűen teljesített, legalább 500
darabos kerékpár állományt magában foglaló kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítását (azaz
gyártását és telepítését) és ezen rendszer legalább 12 hónapos szerződésszerű üzemeltetését.
M2.) ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között
a) nem rendelkezik legalább 1 fő üzemeltetési vezetővel, aki ilyen minőségében minimum 1 éves kerékpáros
közösségi közlekedési rendszerüzemeltetési tapasztalattal rendelkezik;
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b) a kivitelezés helyszíni közvetlen irányításához nem rendelkezik legalább 1 fő, műszaki végzettségű
szakemberrel, aki legalább 3 év útépítési- és forgalomtechnikai kivitelezés irányításában szerzett gyakorlattal
bír;
c) nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 év útépítési- és
forgalomtechnikai tervezésben szerzett gyakorlattal bír;
d) nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű IT rendszerek tervezésében és fejlesztésében jártas, és
ezen területen legalább 3 év szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel;
e) nem rendelkezik legalább 1 fő projektvezetővel, aki kerékpáros közösségi közlekedési rendszer
kialakításában (azaz gyártásában és telepítésében) legalább 1 év projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 104/2006 (IV.28.) Korm. rendelet és 244/2006
(XII.5.) Korm. rendelet.

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
nem

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. A rendszer kialakítás (azaz tervezés, gyártás és telepítés) nettó ajánlati ára [nettó Ft-ban kifejezve].
Súlyszám 40
2. A rendszer üzemeltetésének nettó évi ajánlati ára (nettó Ft/évben kifejezve). Súlyszám 50
3. A malus havi maximális mértéke (a havi üzemeltetési díj százalékában kifejezve,min. 15 %- max. 30%) [%].
Súlyszám 5
4. Ajánlatkérő által a dokumentációban előírt szállítójárművek esetében (3 db) elektromos szállítójárművek
teljes körű biztosítottsága ['igen' vagy 'nem']. Súlyszám 2
5. Az ügyfélkerékpárok GPS ellátottságának %-os aránya (kerékpárok számának %-ában kifejezve, min. 0-max.
100%) [%]. Súlyszám 3

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

26/02/2013
S40
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10/18

HL/S S40
26/02/2013
64440-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

11/18

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 25.3.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
25.3.2013 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
24.4.2013

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001

VI.3)

További információk
1. Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: 25/03/2013 10:00 óra
Helyszín: BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. V. emelet BKF tárgyaló)
A Kbt. 62. § (5) bekezdés alapján a részvételi jelentkezések felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a részvételre
jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét).
2. A részvételi szakasz kiegészítő iratainak rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://
http://www.bkk.hu/bubi/projektdokumentumok/). A kiegészítő iratok letöltése az eljárásban való részvétel
feltétele, a kiegészítő iratokat és a dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre
jelentkezőnek vagy alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül
megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett kiegészítő iratok letöltését a részvételre jelentkező által
a kiegészítő iratok részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás A.
mellékletében megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakasz dokumentációját már a részvételi felhívás megjelenésének napjától
ingyenesen és elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a honlapján (http://http://www.bkk.hu/bubi/
projektdokumentumok/)
3. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka a Kbt. 89. § (2) bekezdés d) pontjára tekintettel az,
hogy a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges
olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meg hívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat
kiválasztását.
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A Bubi rendszer beszerzése olyan komplex feladat, amely mindhárom, a Kbt.-ben meghatározott beszerzési
tárgyat magában foglalja.
Egyrészt szolgáltatás a tekintetben, hogy a rendszer elemei közül a gyűjtőállomásokat meg kell tervezni,
azokat le kell telepíteni, a rendszer elemének tekintendő IT hátteret úgyszintén meg kell tervezni, továbbá
az ajánlatkérő már meglévő IT rendszeréhez kell illeszteni, valamint a Bubi rendszert üzemeltetni kell 5 éves
időtartamban. (Figyelemmel arra, hogy a beszerzés nagyobb része szolgáltatásnak minősül, ezért ajánlatkérő a
szolgáltatásokra irányadó rendelkezéseket alkalmazza jelen közbeszerzési eljárás során.)
Másrészt vannak építési beruházási elemei a beszerzésnek, mégpedig a gyűjtő állomások kialakítása
tekintetében.
Harmadrészt árubeszerzési elemek is vannak a kerékpárok, a dokkolók és a terminálok vonatkozásában.
További indok a tárgyalásos eljárás választására az, hogy a fenti beszerzési tárgy egyedi, a magyarországi
beszerzési gyakorlatban egyedülálló, ezért korábbi beszerzési modell, beszerzési technika nem áll
rendelkezésre.
A budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása tehát összetett beszerzési tárgy, amely
tekintetében olyan kockázati tényezők állnak fenn, amelyek nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes
átfogó, mindenre kiterjedő meghatározását. A kockázati tényezők a beszerzési tárgy bonyolultságán,
egyediségén, magyarországi beszerzési gyakorlat hiányán túl abban is jelentkeznek, hogy az egyes
rendszerelemek tekintetében eltérő technológián alapuló ajánlattevői megajánlások lehetségesek, amely
megajánlások szükségképpen a szerződéses feltételekre is kihatással vannak. Ilyen módon a szerződéses
feltételeket a tárgyalások során olyan közös követelmény szintre kell hozni, hogy arra valamennyi ajánlattevő
egyenlő eséllyel tudjon végső ajánlatot adni, illetve a szerződéses feltételek közös alapra hozását követően az
ajánlati árat minden követelményre kiterjedően, a kockázati tényezők minimalizálása mellett tudják megadni az
ajánlattevők.
A fentiekben kifejtettek alapján megállapítható, hogy a szolgáltatás objektív természete (összetett beszerzési
tárgy) miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné
a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.
4. Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés szerint felhívja részvételre jelentkezők
figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.2.2. valamint a III.2.3. pontok vonatkozásában a
310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban állapítja meg (G1., G2., M1.,
M2.).
5. A részvételi szakaszban részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 60. § (4) bekezdése és a 90. §
(2) bekezdése). Ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz a részvételi jelentkezése a Kbt. 74. § (3) bekezdés
alapján érvénytelen.
6. A részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. § (2) bekezdés)
7. A részvételre jelentkezőnek a kizáró okok és az alkalmasság igazolásán túl részvételi jelentkezésében
csatolnia kell:
7.1) tartalomjegyzéket,
7.2) cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. § (5) bekezdés),
7.3) cégszerűen aláírt felolvasólapot, amelyen feltünteti a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti adatokat,
7.4) a Kbt. 40. § (1) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben meg kell
jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező
alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont), valamint az ezen részek tekintetében a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
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a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni. (Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont). A gazdasági szereplők vonatkozásában részvételre jelentkező
legyen figyelemmel a Kbt. 26. §-ban, valamint a Kbt. 28. §-ban foglaltakra. (nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell!)
7.5) a Kbt. 55. § (5) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, valamint - adott esetben - a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) cégszerűen aláírt nyilatkozatát, (nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell!)
7.6) a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a szervezet
kapacitására milyen módon támaszkodik, (adott esetben)
7.7) a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében azon cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá. Részvételre jelentkezőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz
igénybe alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet!
7.8) azokat az okmányokat, nyilatkozatokat, amelyek igazolják a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Kbt.
55. § (5) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését:
7.8.1) amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a jelentkezéshez csatolni szükséges
a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a
Cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. (310/2011. Korm. rendelet 7. §).
7.8.2) a részvételi jelentkezést aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírási-mintájának egyszerű
másolata, vagy részükre a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más,
a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, azok vonatkozásában, akik a részvételi jelentkezést
aláírják;
Amennyiben részvételre jelentkező, alvállalkozó, a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet természetes
személy, úgy a 7.8. pont szerinti dokumentumokat az ő vonatkozásában értelemszerűen nem kell a részvételi
jelentkezéshez csatolni.
8. Közös részvételre jelentkezés esetében továbbá csatolni kell:
A közös részvételre jelentkezők megállapodását, amely minimálisan tartalmazza a kiegészítő iratok
részeként kiadott minta szerinti adatokat. Közös részvételre jelentkezőknek meg kell jelölniük részvételi
jelentkezésükben a Közös Ajánlattevő vezetőjét, valamint a Közös Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre,
illetőleg kapcsolattartásra jogosult személyt, továbbá a számlázásra jogosult személyt. Közös részvételre
jelentkezőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 334.§ (2) bekezdés, 337.§) kell vállalniuk teljesítésükért.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25.-26.§-ában foglalt rendelkezésekre.
9. Részvételi jelentkezés formai követelményei:
A részvételi jelentkezést 1 db eredeti és 4 db másolati példányban kell benyújtani. A részvételi jelentkezés
formai követelményeit a kiegészítő iratok tartalmazzák. Az egyes példányok közötti eltérés esetén, az
ajánlatkérő az „eredeti” megjelölésű részvételi jelentkezést tekinti irányadónak. Részvételre jelentkezőnek be
kell nyújtania részvételi jelentkezését 1db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is. Az adathordozón a részvételi
jelentkezést 1 db PDF fájl formájában kell benyújtani.
Részvételre jelentkezőnek, alvállalkozónak, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek saját
nyilatkozatait cégszerűen, az írásbeli képviseletre jogosult által aláírva kell benyújtania.
A részvételi jelentkezések benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől
péntekig 9:00 és 12:00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben
egyéb időpontban is, a BKK Zrt. Beszerzés és Közbeszerzés hivatali helységében (1075 Budapest, Rumbach
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Sebestyén u. 19-21. V. emelet BKF tárgyaló). A részvételi határidő lejártának napján, ugyanezen a helyszínen
09:00 órától a jelen felhívás IV.3.4) pontjában megjelölt időpontig van lehetőség a részvételi jelentkezések
személyes benyújtására. A postán benyújtott részvételi jelentkezést az ajánlatkérő csak akkor tekinti
határidőben beérkezettnek, ha az legkésőbb a részvételi határidőig az ajánlatkérő részéről a részvételre
jelentkezések átvételére feljogosított személy által átvételre került. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot részvételre jelentkező viseli.
Részvételre jelentkező a kiegészítő iratok szerint benyújtandó hatósági és egyéb igazolásokat,
dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján jogosult egyszerű másolatban benyújtani.
10. A részvételi jelentkezés nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó. A részvételi
jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani. A részvételi jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes
levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet
benyújtani. Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és fordítást
igényel, Ajánlatkérő - az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának a részvételi jelentkezésben
történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is (Kbt. 36. §
(3) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében részvételre jelentkező
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás
tartalmának helyességéért részvételre jelentkező a felelős.
11. Bármely gazdasági szereplő- a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - az eljárást megindító
felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a cégszerű aláírás nélkül, e-mailben küldött kérdéseket nem
fogadja el. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45. § vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 67. §-ban foglalt rendelkezések szerint
jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes részvételre jelentkező számára
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
13. A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget
részvételre jelentkezőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelezetté
ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.
14. Az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1)
bekezdés szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon
belül az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja részvételre jelentkezőket.
15. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a alapján, ha egy gazdasági
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a
szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen.
16. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolattartás
magyar nyelven fog történni. Amennyiben a szerződés teljesítés során közreműködő szakemberek nem
rendelkeznek tárgyalóképes magyar nyelvtudással, akkor a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania saját
költségén tolmácsot a közreműködő szakemberek részére.
17. Jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos,
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
18. Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja alapján, a
részvételi felhívás IV.2.1. pontjában részletezett részszempontok és súlyszámok szerint bírálja el.
19. Az ajánlatok részszempont szerint adható tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa
1 pont és felső határa 100 pont.
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A részszempontok értékelése a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
szerint történik, két tizedes pontossággal az alábbiak szerint:
- az 1. és 2.részszempont esetében: fordított arányosítás (Útmutató III. 1. b.) ba) pontja szerint)
- a 3. és 5. részszempont esetében: egyenes arányosítás (Útmutató III. 1. a.) ba) pontja szerint)
- a 4. részszempont esetében abszolút pontozási módszer alapján a következők szerint:
Igen válasz esetén: 100 pont
Nem válasz esetén: 1 pont
A módszertan részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
20. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési
rendszer kialakítására (tervezésre, gyártásra, telepítésre) nettó 937,5 millió Ft áll rendelkezésre, amelynek
85,000000 %-a EU-s forrás. Ezen összeg az opcionális rész fedezetét nem tartalmazza. A budapesti
kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemeltetése saját forrásból kerül finanszírozásra.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési
rendszer kialakítása (tervezés, gyártás, telepítés) tekintetében a szerződés teljesítésére a Fő Projektszerződés
hatályba lépésétől számított 6 hónap, míg a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer üzemeltetési
szerződésének teljesítésére az üzemeltetés megkezdésétől számított 60 hónap áll rendelkezésre. Ez utóbbi
időtartam maximum 60 hónappal meghosszabbítható.
22. A Vállalkozási szerződés tekintetében a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjától
rendelkeznie kell minimum 100 millió Ft/kár/év összegű építési felelősségbiztosítással. Az ajánlatban
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan ajánlattevőnek, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással
rendelkezik, illetőleg azt a szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvényt vagy annak hiteles
másolati példányát továbbá a díjfizetés megtörténtét igazoló dokumentumot benyújtja ajánlatkérő részére a
szerződéskötéskor. A biztosítást a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő 60
napig kell folyamatosan, de legalább 2015.06.30-ig megszakítás nélkül fenntartania nyertes ajánlattevőnek.
Nyertes ajánlattevőnek az üzemeltetési időszak kezdő időpontjára a Megrendelő tulajdonában lévő, de az általa
üzemeltett valamennyi tárgyi eszközre kiterjedő, a teljes üzemeltetési időszakra érvényes vagyonbiztosítással
kell rendelkeznie. Ennek részleteit az Üzemeltetési Szerződés IX.2 pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő az üzemeltetési időszak kezdő időpontjára köteles a Bubi üzemeltetési telephelyére
vonatkozó, a teljes üzemeltetési időszakra érvényes vagyonbiztosítást kötni. Ennek részleteit az Üzemeltetési
Szerződés IX.2 pontja tartalmazza.
23. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer alatt ajánlatkérő az alábbit érti: több állomásból álló
automatizáltan (önkiszolgáló módon) működő rövid távú és egyirányú utazásra alkalmas kerékpárkölcsönzési
rendszer.
24. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások az ajánlattételi szakaszban (jelen felhívásban csak tájékoztató
információként került rögzítésre.):
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás ajánlati szakaszában ajánlati biztosíték adását köti ki, amely összegszerűen
meghatározott mértéke nettó 2 000 000,- Ft.
Az ajánlati biztosítékot a végleges ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani/igazolni és
annak az ajánlati kötöttség idejére (az ajánlattételi felhívás IV.2.5. pontja szerint) kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- Az ajánlatkérő 11794008-20539618 számú számlájára a végső ajánlattétel időpontjáig készpénz átutalási
megbízással, vagy átutalással „Bubi rendszer” megjelöléssel;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
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- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat egyszerű
másolat);
- bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti bankgarancia szerződéssel;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvénnyel.
A bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül
köteles zárt borítékban benyújtani a végleges ajánlatban. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) - (7) bekezdése
szerint kerül visszafizetésre.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati szakaszban az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, úgy kéri
ajánlatkérő megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre az ajánlati biztosítékot visszautalhatja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben ajánlattevő - saját hatáskörben történő szabad
mérlegelése során úgy dönt, hogy - az ajánlati biztosítékot nem bankszámlára történő átutalással kívánja
teljesíteni, úgy kiemelt figyelmet kell fordítania az ajánlati biztosíték érvényességére mindazon esetekben,
amikor az ajánlati kötöttség meghosszabbodik.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra.
25. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
A tárgyalások során ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, a műszaki leírásról és az ajánlati árról kíván
tárgyalni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokat Ajánlattevők együttes részvételével kezdi meg és folytatja le. A tárgyalásokon
Ajánlattevőket cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások
tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti.
A tárgyalások folyamán az Ajánlattevők jogosultak az ajánlatukat módosítani. Ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívásban meghatározott első tárgyalási fordulótól kezdődően több tárgyalási fordulót tervez egymás után
lefolytatni. A tárgyalások során ajánlattevők írásban teszik meg ajánlatukat. Ezt követően Ajánlatkérő újabb
írásban történő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket. 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.
Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (1) bekezdésének l) és m) pontjában foglaltakra hivatkozva a tárgyalás további menetét,
szabályait és az első tárgyalás időpontját a Kbt. 91. § (1) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívásban rögzíti.
26. A Fő Projektszerződés részét (egyben mellékletét) képező két alszerződés, a Vállalkozási Szerződés és az
Üzemeltetési Szerződés - bár elnevezésükben a „szerződés” szó szerepel - nem önálló szerződések, hanem
a Fő Projektszerződés által szabályozott beszerzés két fő feladatcsoportjába tartozó szolgáltatásokat, jogokat
és kötelezettségeket összefoglaló módon szabályozó szerződésmellékletek, a Fő Projektszerződés mellékletei.
Ennek megfelelően sem a Vállalkozási Szerződés, sem az Üzemeltetési Szerződés nem hozható létre vagy
szüntethető meg önállóan, jogi sorsuk, mint szerződésmellékleteké, osztja a Fő Projektszerződés jogi sorsát.
27. Az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a BKK Közút Zrt. a tulajdonában lévő 1201
Budapest, Attila u. 62. szám alatti ingatlant telephelyként a nyertes ajánlattevő részére igény szerint, bérleti
szerződés keretében rendelkezésre bocsátja. Az ingatlanról, valamint a szerződéses feltételekről további
információ az alábbi elérhetőségen kapható: Csatlós Csaba gondnokságvezető, tel: +36 20 350 3687, e-mail:
csaba.csatlos@bkk-kozut.hu.
28. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a
megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
- kivitelezési feladatok ellátását az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően végezze. Az ajánlatkérő a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli,
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hogy a részvételre jelentkező a jelentkezésében a felhívás III.2.3. M.2.b) pontjában meghatározott szakember
vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a részvételre jelentkező által jelentkezésében
ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakember legkésőbb a szerződéskötés
időpontjáig a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői tevékenység
végzésére vonatkozó MV-KÉ/A jogosultsággal szerepel a kamarai névjegyzékben;
- tervezési feladatok ellátását a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi
műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
végezze. Az ajánlatkérő a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy a
részvételre jelentkező a jelentkezésében a felhívás III.2.3. M.2.c) pontjában meghatározott szakember
vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a részvételre jelentkező által jelentkezésében ezen
pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig
a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott tervezői tevékenység végzésére vonatkozó KÉ-T vagy
KÖ-T jogosultsággal szerepel a kamarai névjegyzékben.
Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendeletben, valamint a 104/2006. (IV. 28.) Korm.
rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti
jogosultságot érti.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a részvételi jelentkezésben bemutatott szakembereknek
kell a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.
29. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában
foglalt kötelezettségének és az általa
- felelős műszaki vezetőként megjelölt szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben az MV-KÉ/A
jogosultsággal,
- tervezőként megjelölt szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben a KÉ-T vagy KÖ-T
jogosultsággal,
azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési
feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a
szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137.§

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
21.2.2013
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