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EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg                Fax: (352) 29 29 42 670 
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS  – EGYES 
ÁGAZATOKBAN 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT (OK) 

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
Postai cím: Akácfa utca 15. 
Város/Község: Budapest 
 

Postai irányítószám: 
1980 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Gazdasági Igazgatóság - Beszerzési 
Fıosztály 
Címzett: Schifner Marianna 

Telefon: 
(+36-1) 461-65-78 

E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu Fax: (+36-1) 461-65-24 
Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.bkv.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol 
 
További információk a következı címen szerezhetık be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját 
A dokumentáció és a kiegészítı iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozó dokumentációt is) a következı címen szerezhetık be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérı, kérjük  töltse ki az A. melléklet III. pontját 
 
I.2) AZ AJÁNLATKÉR İ Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI  

 Gáz- és hıenergia termelése, 
szállítása és elosztása  
 Villamosenergia  
 Földgáz és kıolaj feltárása és 

kitermelése  
 Szén és más szilárd tüzelıanyagok 
feltárása és kitermelése  

 Víz 
 Postai szolgáltatások 
 Vasúti szolgáltatások  
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 

autóbusz-szolgáltatások  
 Kikötıi tevékenységek 
 Repülıtéri tevékenységek  
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II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA 

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  

Autóbuszok motorjainak javítása, felújítása 

II.1.2) A szerzıdés típusa és a teljesítés helye  
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 
a leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

(a) Építési beruházás         (b) Árubeszerzés           (c) Szolgáltatás          

Szolgáltatási kategória  1   Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérı által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelıen  

 

 

 
 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 
kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

(Az 1–27. szolgáltatási 
kategóriát ld. a 2004/17/EK 
irányelv XVIIA. és XVIIB. 
mellékletében) 

A teljesítés helye   

NUTS-kód                   

A teljesítés helye   

NUTS-kód                

A teljesítés helye  Budapest 

NUTS-kód            HU 101       

II.1.3) A hirdetmény tárgya  

Közbeszerzés megvalósítása            Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                     

II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel                     

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek létszáma 
��� VAGY, adott esetben, maximális létszáma ��� 

Keretmegállapodás egyajánlattevıvel   
 

A keretmegállapodás idıtartama (adott esetben) 

Idıtartam év(ek)ben: ��  VAGY  hónap(ok)ban: ��� 

A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak 
számokkal):  

Becsült érték ÁFA nélkül                                       Pénznem            
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VAGY:                  és                  között  . Pénznem            

A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások  gyakorisága (ha ismert)   
           

 

II.1.5) A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya  

Autóbuszok motorjainak javítása, felújítása az alábbi részajánlattételi lehetıségekkel: 

2011. augusztus 31. és 2012. április 30. közötti idıszakra 

1. rész: DAF típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása        138 db 

2. rész: RÁBA típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása   294 db 

3. rész: MAN típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása       57 db 

4. rész: Perkins Phaser típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása 28 db 

A fent megjelölt javítandó/felújítandó mennyiségek a szerzıdés teljes idıszaka alatt -25%-kal 
változhatnak. 

A részletezést a részvételi felhíváshoz kapcsolódó részvételi dokumentáció tartalmazza 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott 
esetben) 

Fı tárgy  50.11.60.00-1 ����-� ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-� ����-� 
����-� ����-� 
����-� ����-� 
����-� ����-� 

II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?                                
igen    nem  

II.1.8) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletbıl                                       igen    nem  
 szükség szerint több példány használható)  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg):  
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csak egy részre                egy vagy több részre        valamennyi részre        

II.1.9) Változatok elfogadhatók                                                           igen    nem  

 

II.2) A  SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség  (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) 

 517 db-25% 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):                        Pénznem: 
            

VAGY:                        és                        között.                  Pénznem: 
           

 

II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben)                                                  igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
 

Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje:   
hónapokban: ��   VAGY   napokban: ���� (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  ���   VAGY: ��� és ��� között 

Ha ismert, ismétlıdı jellegő közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények 
közzétételének tervezett idejét:  
hónapokban: ��   vagy   napokban: ����  (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

 

II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

Az idıtartam hónapokban:  24  és/vagy  napokban:    (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

VAGY  Kezdés:           /   /      (év/hó/nap)  
            Befejezés       /   /        (év/hó/nap) 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŐSZAKI 
INFORMÁCIÓK  

III.1)  A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Ajánlatkérı késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért 
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érvényesíthet.  Részvételre jelentkezınek a javítás/felújítás minıségéért a javított/felújított 
termék átvételétıl számított minimum 12 hónap idıtartamú jótállást kell vállalnia. A vállalt 
jótállás kiterjed a felújított/javított motorra és következı részegységeire: befecskendezı 
szivattyú, porlasztók, turbófeltöltı, szervoszivattyú légsőrítı, generátor, indítómotor.                                               
Ajánlatkérı a 12 hónapon felül vállalt jótállást bírálati szempontként értékeli. 

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  

Ajánlattevıként szerzıdı fél a Kbt. 305.§ (3)-(5) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérı az 
ellenszolgáltatás halasztott fizetés(é)ben kíván megállapodni.  

Ajánlatkérı elıleget nem fizet. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve 
jogi személy (adott esetben) 

 

III.1.4) A szerzıdés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott 
esetben)              igen  nem  

Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása:  

 

 

III.2)  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.2.1) Az ajánlattevı/részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok, 
ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  

Az elıírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 
 
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkezı (közös részvételre jelentkezı), alvállalkozó 

vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontokban, 
valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 

 
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkezı (közös részvételre jelentkezı), a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt.61.§ (1) bekezdés a)-c) 
pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 
- Ajánlatkérı kizárja a közbeszerzési eljárásból azt a részvételre jelentkezıt (közös 

részvételre jelentkezıt) aki, illetıleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erıforrást 
nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok 
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fennállnak. 
 

Megkövetelt igazolási mód: 

 
- A részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek), a közbeszerzés értékének 

tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és a 
részvételre jelentkezı számára erıforrást nyújtó szervezetnek a jelentkezésben a Kbt. 63. § 
(2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének, 
valamint a Kbt. 61.§ (1) a)-e) pontjának hatálya alá. 

 
- A Kbt.193.§ alapján a 63.§ (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben az ajánlatkérı 

egyszerő nyilatkozatot is elfogad. 
 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott 
esetben): 

Alkalmatlannak minısül a részvételre jelentkezı (közös részvételre jelentkezı) és az általa a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója, ha 

G.1: bármely számlavezetı pénzintézeténél vezetett bankszámláján - a pénzügyi 
intézménytıl származó nyilatkozat alapján – az ajánlati felhívás feladásától 
visszaszámított két évben:  

o fedezethiány miatt 30 napot meghaladó sorban állás volt, vagy  

o fizetési kötelezettségeinek rendben nem tett eleget;  

 

A fenti feltételeknek a részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek), illetve az 
általa a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának külön-külön, önállóan kell megfelelniük. 

 

Alkalmatlannak minısül a részvételre jelentkezı és az általa a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha 

G.2: az elızı két évben (2009-2010.) összesen 

o a nettó árbevétele együttesen nem érte el  

• az 1. részre történı részvételre jelentkezés esetén a 215 000 000 forintot, 

• a 2. részre történı részvételre jelentkezés esetén a 137 000 000 forintot, 

• a 3. részre történı részvételre jelentkezés esetén a 57 000 000 forintot, 
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• a 4. részre történı részvételre jelentkezés esetén a 12 000 000 forintot és 

o a jelen közbeszerzés tárgyában (autóbuszok motorjainak javítása, felújítása) 
elért nettó árbevétele együttesen nem érte el 

• az 1. részre történı részvételre jelentkezés esetén a 100 000 000 forintot, 

• a 2. részre történı részvételre jelentkezés esetén a 65 000 000 forintot, 

• a 3. részre történı részvételre jelentkezés esetén a 28 000 000 forintot, 

• a 4. részre történı részvételre jelentkezés esetén a 6 000 000 forintot. 

 
Megkövetelt igazolási mód 
 
A részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek) és az általa a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a 
részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell 

G.1: a Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezetı pénzügyi 
intézményétıl származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó, a jelen hirdetmény 
feladásának napjánál nem régebbi keltezéső nyilatkozatot, az alábbi kötelezıen elıírt 
tartalommal:  

o volt-e számláján az ajánlat feladásától visszaszámított két évben fedezethiány 
miatt 30 napot meghaladó sorban állás,  

o fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e.  

G.2: a Kbt. 66 § (1) bekezdés c) pontja alapján a 2009-2010. évek nettó árbevételérıl és a 
közbeszerzés tárgyában (autóbuszok motorjainak javítása, felújítása) 2009-2010. 
években elért nettó árbevételérıl szóló nyilatkozatát.  

  

III.2.3) M őszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott 
esetben): 

Alkalmatlannak minısül a részvételre jelentkezı (közös részvételre jelentkezı) és az általa a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek 

M 1.: MSZ EN ISO 9001:2001 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 tanúsítvánnyal, illetve azzal 
egyenértékő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítvánnyal. 

M.2 

- Az 1. részre történı részvételre jelentkezés esetén: 2009. és 2010. években évente teljesített, 
legalább 20 db DAF típusú dízelmotor javítására/felújítására vonatkozó referenciával. 
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- A 2. részre történı részvételre jelentkezés esetén: 2009. és 2010. években évente teljesített, 
legalább 35 db RÁBA típusú dízelmotor javítására / felújítására vonatkozó referenciával. 

- A 3. részre történı részvételre jelentkezés esetén: 2009. és 2010. években évente teljesített, 
legalább 6 db MAN típusú dízelmotor javítására / felújítására vonatkozó referenciával. 

- A 4. részre történı részvételre jelentkezés esetén: 2009. és 2010. években évente teljesített, 
legalább 4 db Perkins Phaser típusú dízelmotor javítására / felújítására vonatkozó 
referenciával. 

Több részre történı részvételi jelentkezés esetén az M.2 alatt meghatározott követelmények 
összeadódnak, azaz a részvételi jelentkezınek megjelölt valamennyi részhez tartozó 
referenciakövetelménynek külön-külön meg kell felelni. 

 
Megkövetelt igazolási mód 
 
A részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek) és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának: 

M.1: MSZ EN ISO 9001:2001 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 tanúsítvány, illetve azzal 
egyenértékő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettıl származó 
tanúsítvány alkalmazását bizonyító igazolás másolatát 

, M.2. részvételi jelentkezésének megfelelıen ismertetnie kell a 2009. és 2010. évek során 
végzett legjelentısebb DAF és/vagy RÁBA és/vagy MAN és/vagy Perkins Phaser típusú 
dízelmotor felújításait/javításait (legalább a teljesítés ideje, a szerzıdést kötı másik fél, a 
beszerzés (javítása) tárgya a javított alkatrész típusának megjelölésével, továbbá a szolgáltatás 
mennyisége, vagy a korábbi beszerzés mennyiségére utaló más adat megjelölésével) a 68. § 
(1) bekezdése szerint igazolva. 

 

III.2.4) Fenntartott szerzıdések (adott esetben)                                  igen   nem  

A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott                                                

A szerzıdés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik         

 

III.3)  SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ İDÉSEKRE VONATKOZÓ  
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve     igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó  jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  

III.3.2)  A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás  teljesítésében személyesen 
közremőködı természetes felelıs személyek nevét és képzettségét? igen    nem  
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1)  AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Nyílt                               

Meghívásos                            

Tárgyalásos                                           

Megtörtént-e a részvételre jelentkezık kiválasztása, 
megjelölése?                       igen    nem  

Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) 
körében kell megadni a kiválasztott részvételre 
jelentkezık nevét és címét  

 

IV.  2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelı rovato(ka)t) 

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás                                         

VAGY 

Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint                 

 az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy – 
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetıség – csökkenı fontossági sorrendben kell 
megadni) 

 a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott részszempontok alapján 

Részszempont 

1. Nettó ajánlati összár  

1.1. alszempont: Nettó 
ajánlati összár az 
alapszolgáltatásra (HUF) 

1.2. alszempont: Nettó 
ajánlati összár a kiegészítı 
szolgáltatásra (HUF) 

Súlyszám 

85 

 

80 

 

5 

Részszempont 

2. A felújított fıegység 
kötelezıen elıírt jótállási 
idıtartama (12 hónap) felett 
vállalt jótállási idı (min. 0, 
max. 12 hónap) 

3. Vállalt javítási határidı 1 
db fıegységre (min. 5, max. 
10 munkanap) 

Súlyszám 

5 
 
 
 
 

10 

 

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni                               igen      nem  

Ha igen,  további információk az elektronikus árverésrıl (adott esetben) 
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IV.3)  ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

BKV Zrt. 15/T-376/10 

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?                     
igen      nem  

Igen válasz esetén: 

Idıszakos elızetes tájékoztató                                                   Felhasználói oldalon 
közzétett hirdetmény     

Hirdetmény száma a HL-ben:       ����/S���-�������, dátum: ����/��/�� 
(év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)     

Hirdetmény száma a HL-ben:       2007/S95-117145, dátum: 2007/05/19 (év/hó/nap) 
Hirdetmény száma a HL-ben:       ����/S���-�������, dátum: ����/��/�� 
(év/hó/nap) 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem 
benyújtásának határideje  

Dátum:    2011/05   /  27  (év/hó/nap)                         Idıpont: 12:00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációkért?                                                        igen    nem  

Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal):                              Pénznem: HUF   

A fizetés módja és feltételei:    

 

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határid ı  

Dátum:   2011 /05   / 27   (év/hó/nap)                         Idıpont: 12:00 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

ES CS  DA  DE  ET  EL   EN  FR  IT   LV   LT   HU  MT   NL   PL  PT  SK  SL  FI   SV 
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Egyéb:   

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (nyílt eljárás esetén)  

����/��/��-ig (év/hó/nap) 
VAGY: Idıtartam hónap(ok)ban:  ���  és/vagy  napokban: ��� (az ajánlattételi határidı 
lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:   / / (év/hó/nap)                                      Idıpont:  

Helyszín (adott esetben):       

Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)                                          
igen    nem  

 

 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A  KÖZBESZERZÉS ISMÉTL İDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben)       igen    nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   

VI.2) A  SZERZİDÉS(EK) EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS /VAGY                
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS (AK )?              igen    nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és 
bármely egyéb adatra:  

 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 

1. A részvételi jelentkezés benyújtásakor részvételre jelentkezınek nyilatkoznia kell, 
hogy rendelkezik 

o az 1. részre történı részvételi jelentkezés esetén 3 db, 

o a 2. részre történı részvételi jelentkezés esetén 3 db, 

o a 3. részre történı részvételi jelentkezés esetén 2 db, 

o a 4. részre történı részvételi jelentkezés esetén 2 db 

motor egyidejő javítását/ felújítását biztosító kapacitással, 
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• a teljesítéshez szükséges eszközökkel, célgépekkel, szerelési anyagokkal és 
szakemberekkel, 

• a szolgáltatás tárgyára vonatkozó olyan mélységő technológiai vagy javítási 
utasítással, amely alapján a részvételi jelentkezésben megjelölt típusú 
motorok szakszerő javítását, felújítását el lehet végezni, illetve az általa 
javított / felújított motorok megfelelnek a részvételre jelentkezı mindenkor 
érvényes mőszaki, illetve technológiai elıírásában meghatározott 
paramétereknek. 

• továbbá a teljesítést a szerzıdés aláírását követıen azonnal meg tudja 
kezdeni. 

Amennyiben részvételre jelentkezı és az általa a közbeszerzés érétkének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a kért nyilatkozatokat nem 
csatolja úgy részvételre jelentkezése érvénytelen. 

2. Részvételre jelentkezınek részvételre jelentkezése során cégszerően aláírtan 
nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén rendelkezik 10 millió forint összegő 
káronkénti korlátozású, továbbá 20 millió forint értékő összegő kárfizetési korlátozású 
érvényes felelısségi biztosítással, és a szerzıdéskötés idıpontjáig Ajánlatkérı részére 
rendelkezésre bocsátja az érvényes felelısségi biztosítás kötvényének másolatát,  illetve 
a felelısségbiztosítás megkötı biztosító társaság által kiadott eredeti igazolását. 

Amennyiben részvételre jelentkezı a kért nyilatkozatot nem csatolja úgy részvételre 
jelentkezése érvénytelen. 

 

3. A részvételi jelentkezések felbontásának idıpontja és helye:  
 
     Dátum: 2011/05 / 27 (év/hó/nap) Idıpont 10:00 óra 
 
      Helyszín: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.  
 
      A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 110.§ (2) 

bekezdése alapján: az ajánlatkérı, a részvételre jelentkezık, valamint az általuk 
meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek 
képviselıi, illetıleg személyek. 

 
4. A részvételi szakasz eredményhirdetésének idıpontja és helyszíne:  
 
      Dátum: 2011/06    / 23   (év/hó/nap) Idıpont 12:00 óra 
 
      Helyszín: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15.252-es szoba 
 

Az eredményhirdetés nyilvános, melyre Ajánlatkérı ezúton meghívja részvételre 
jelentkezıket valamint a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıit 
illetıleg személyeket. 
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5. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 2011 /06 /30 
 
6. Ajánlatkérı a részvételre jelentkezı pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetve 
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minısített ajánlattevık jegyzékéhez 
képest szigorúbban határozta meg. 
 
7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felsı határa: 0-10. A részszempontokhoz tartozó pontszámok 
megadásának módszerei részletes ismertetése az ajánlati felhívásban és 
dokumentációban történik. 
 
8. A részvételi jelentkezések benyújtására lehetıség van postán, illetve személyesen 
munkanapokon, hétfıtıl péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában 
(1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II. emelet 256. irodában. A részvételi határidı napján 
ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt idıpontig van lehetıség a 
jelentkezések személyes benyújtására. A postán benyújtott jelentkezéseket az ajánlatkérı 
csak akkor tekinti határidıben beérkezettnek, ha azok legkésıbb a részvételi határidıig 
az ajánlatkérı részérıl a jelentkezések átvételére feljogosított személy által átvételre 
kerülnek. A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl 
eredı kockázatot a jelentkezı viseli. 
 
9. Az ajánlatkérı a jelen eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton 
hozzáférhetıvé teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol).  A dokumentációt 
jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezınek vagy a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának le kell töltenie. Az 
elektronikus úton hozzáférhetıvé tett dokumentáció átvételét a részvételre jelentkezık 
által a dokumentáció részét képezı Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött 
változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történı 
megküldése igazolja. A Visszaigazoló adatlap megküldése az esetleges kiegészítı 
tájékoztatás megadásához szükséges. 
 
10. A részvételi határidı a Kbt. 203 § alapján a sürgısségre tekintettel lett megállapítva. 
 
11. Az ajánlatkérı felhívja a részvételre jelentkezık figyelmét, hogy a közbeszerzés 

tárgyát képezı javítások során kötelezıen cserélendı, állapotuktól függıen 
cserélendı és felújítandó alkatrészcsoportok, valamint kiegészítı szolgáltatások 
kerültek meghatározásra. 

 
12. Ajánlatkérı a Kbt. 91.§ (2) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével vagy az 

eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következı 
legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel) köti meg a 
szerzıdést. 

 
13.Ajánlatkérı a benyújtandó ajánlatokra vonatkozó Kbt. 70/A § (1)-(3) bekezdés szerinti 
formai követelményeknél egyszerőbb formai követelményeket ír elı, amely követelmények 
részletezését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
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14. A jelen hirdetmény II. 3. pontjában megjelölt, a szerzıdés idıtartamára vonatkozó 24 hónap 
2011. augusztus 31-tıl az ajánlatkérı és Budapest Fıváros Önkormányzata között megkötött 
Közszolgáltatási Szerzıdés végéig, azaz 2012. április 30-ig tart, amely idıszak az ajánlatkérı 
egyoldalú jognyilatkozatával további 2013. augusztus 30-ig meghosszabbítható. 
 
 

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS   

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság 

Postai cím: Margit körút 85. 

Város: Budapest Postai 
irányítószám:1024 

Ország: 
Magyarország 

E-mail: Telefon: + 36 1 336 77 76 

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: + 36 1 336 77 78 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai 
irányítószám:      

Ország: 

E-mail:       Telefon:      

Internetcím (URL): Fax: 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2) pontot VAGY szükség 
esetén a VI.4.3) pontot) 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

Kbt. 323.§ szerint. 

VI.4.3) Az a szerv, amelytıl a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó 
információ beszerezhetı  

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság 

Postai cím: Margit körút 85. 

Város: Budapest Postai 
irányítószám:1024 

Ország: 
Magyarország 

E-mail:  Telefon: + 36 1 336 77 76 
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: + 36 1 336 77 78 

VI.5)  E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA :    2011/03/23 (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 
 

I)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ İ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 
SZEREZHETİK BE: 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 

II)  AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ 
EGYÉB IRATOK (IDEÉRTVE A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZ Ó 
DOKUMENTÁCIÓT IS ) BESZEREZHETİK  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 

III)  AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVÁ AZ 
AJÁNLATOKAT /RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET BE KELL NYÚJTANI  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
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Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A RÉSZ SZÁMA 1      MEGHATÁROZÁS  

DAF típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

DAF típusú dízelmotorok javítása, illetve felújítása 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott 
esetben) 

Fı tárgy  50.11.60.00-1 ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG  

138 db -25% 

Ha ismert, becsült költség ÁFA nélkül (csak számokkal):               Pénznem: 
           

VAGY:                      és                      között.       Pénznem: 
           

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE /BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELTÉRİ IDİPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Idıtartam hónapokban:    vagy  napokban: ����    (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

VAGY:  Kezdés:           ����/��/��    (év/hó/nap)  
             Teljesítés:       ����/��/��   (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

1.A felújítások/javítások az alábbi típusokra vonatkoznak: LT 160 G Voiht csatlakozású, ZF 
csatlakozású, LT 195 L ZF csatlakozású, LT 160 L ZF csatlakozású motorok 

 

2. A IV.2.1) pontban megadott bírálati szempontok részszempontjai az 1. részben az 
alábbiak szerint módosulnak: 
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1. részszempont: Nettó ajánlati összár (HUF) 

Súlyszám: 85 (Az ajánlati összár csak az alapszolgáltatásra vonatkozik) 

2.. részszempont: A felújított fıegység kötelezıen elıírt jótállási idıtartama felett vállalt 
jótállási idı (min. 0, max. 12 hónap) 

Súlyszám: 5 

3. részszempont: Vállalási határidı 1 db fıegységre (min. 5, max. 10 munkanap) 

Súlyszám: 10 

 

A RÉSZ SZÁMA 2      MEGHATÁROZÁS  

RÁBA típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

RÁBA típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott 
esetben) 

Fı tárgy  50.11.60.00-1 ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG  

294 db -25% 

Ha ismert, becsült költség ÁFA nélkül (csak számokkal):               

Pénznem:            

VAGY:                      és 

                     között.       Pénznem: 
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4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE /BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELTÉRİ IDİPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Idıtartam hónapokban: vagy  napokban: ����    (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

VAGY:  Kezdés:           ����/��/��    (év/hó/nap)  
             Teljesítés:       ����/��/��   (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

A felújítások/javítások az alábbi típusokra vonatkoznak:  ZF  és Voiht csatlakozású D 10 
UTS 150 rajzszámú, ZF és Voith csatlakozású (turbós is) D 2156 HM 6 U rajzszámú, ZF és 
Voith csatlakozású D 10 UTS 155 rajzszámú, D 10 UTSLL 160E2 rajzszámú motorok 

 

---------------------- ( Ebbıl a mellékletbılszükség szerint több több példány felhasználható)-------
------------------ 

A RÉSZ SZÁMA 3      MEGHATÁROZÁS  

MAN típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

MAN típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott 
esetben) 

Fı tárgy  50.11.60.00-1 ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG  

57 db -25% 

Ha ismert, becsült költség ÁFA nélkül (csak számokkal):               

Pénznem:            

VAGY:                      és 



 

5. szabvány-őrlap – HU 21

                     között.       Pénznem:  

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE /BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELTÉRİ IDİPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Idıtartam hónapokban:    vagy  napokban: ����    (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

VAGY:  Kezdés:           ����/��/��    (év/hó/nap)  
             Teljesítés:       ����/��/��   (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

A felújítások/javítások az alábbi típusokra vonatkoznak: D 2865 LUH 07 E-2, D0286 LCH 17 
Euro 2 rajzszámú, D2866 LOH 27 rajzszámú Van Hool típusú autóbuszokban alkalmazott motorok 

 

---------------------- ( Ebbıl a mellékletbıl szükség szerint több több példány felhasználható)------
------------------- 

A RÉSZ SZÁMA 4      MEGHATÁROZÁS  

Perkins Phaser típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Perkins Phaser típusú autóbusz dízelmotorok javítása, illetve felújítása 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott 
esetben) 

Fı tárgy  50.11.60.00-1 ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG  

28 db -25% 

Ha ismert, becsült költség ÁFA nélkül (csak számokkal):               



 

5. szabvány-őrlap – HU 22

Pénznem:            

VAGY:                      és 

                     között.       Pénznem:  

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE /BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELTÉRİ IDİPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Idıtartam hónapokban:    vagy  napokban: ����    (a szerzıdés megkötésétıl számítva) 

VAGY:  Kezdés:           ����/��/��    (év/hó/nap)  
             Teljesítés:       ����/��/��   (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR İL  

A felújítások/javítások az alábbi típusokra vonatkoznak: 135 E 2 és 135.TI típusokra 
vonatkozóan 

---------------------- ( Ebbıl a mellékletbılszükség szerint több több példány felhasználható)-------
------------------ 

 


