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Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
Béke tér 1.
Címzett: dr. Kormos Tímea közbeszerzési referens
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14524123
E-mail: kormostimea@bp13.hu
Fax: +36 14524143
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bp13.hu
További információ a következő címen szerezhető be: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Béke utca 65.
Címzett: dr. Kormos Tímea
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14503123
E-mail: kormostimea@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím: www.kozszolgaltato.bp13.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Béke utca 65.
Címzett: dr. Kormos Tímea
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14503123
E-mail: kormostimea@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím: www.kozszolgaltato.bp13.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt.
Béke utca 65.
Címzett: dr. Kormos Tímea
1131 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14503123
E-mail: kormostimea@gmail.com
Fax: +36 13409144
Internetcím: www.kozszolgaltato.bp13.hu
I.2)Az ajánlatkérő típusa



Regionális vagy helyi hatóság
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: általános közigazgatás
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:
Budapest XIII. kerület területére parkoló jegykiadóautomaták beszerzése, telepítése és kapcsolódó
szolgáltatások ellátása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: I. terület (ütem): Váci út - Róbert K. krt. - vasút - Bulcsú utca - Lehel utca - Dévai utca
által határolt terület.
II. terület (ütem): Pap Károly utca - Petneházy utca - Béke utca - Lehel utca - Róbert K. krt., valamint a Váci
út - Balzsam utca - Új Palotai út - Szekszárdi utca által határolt területek.
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
Budapest Főváros XIII. Kerületben parkoló jegykiadóautomaták szállítása, kapcsolódó szolgáltatások
ellátása.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
38730000, 45233270
II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
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
II.2.1)Teljes mennyiség:
Budapest XIII. kerületben parkoló jegykiadóautomaták szállítása, programozása, telepítése, üzembe
helyezése, táblázás, útburkolat festés. Összesen 161 db parkolójegy kiadó automata, valamint az alábbi
kapcsolódó szolgáltatások:
— közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak elhelyezése: 168 db,
— közúti jelzőtáblák legyártása és kihelyezése: 462 db,
— közúti útburkolati gépi jelek: tartós, thermoplasztik típusú festéssel, fehér színben 1 318 m²,
— közúti útburkolati kézi jelek: tartós, thermoplasztik típusú festéssel, fehér színben 343 m²,
— közúti útburkolati kézi jelek: tartós, thermoplasztik típusú festéssel, sárga színben 45 m²,
— parkolás gátló oszlop telepítése: 38 db,
— ferde szegély építése: 200 m,
— gyephézagos térkő burkolat építése: 213 m²,
— fizető automaták kihelyezése: 161 db,
— közúti jelzőtáblák áthelyezése: 17 db,
— közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak áthelyezése: 8 db,
— közúti jelzőtáblák bontása: 157 db,
— közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak bontása: 44 db,
— közúti útburkolati gépi jelek marása: 6 m²,
— közúti útburkolati kézi jelek marása: 22 m².
Becsült érték áfa nélkül: 292 000 000 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 6 (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:
Szerződésben teljesítési biztosíték kerül kikötésre a hibás vagy késedelmes teljesítés, illetve a teljesítés
elmaradása esetére, mely a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja szerinti formákon teljesíthető. Teljesítési
biztosíték 5 000 000 HUF.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A vállalkozói díj megfizetése az automaták leszállítása és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzése után,
számla ellenében, átutalással történik, figyelembe véve a Kbt. 130. § (3) bekezdés vonatkozó előírásait.
A megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §
rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de
együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös
nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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 eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11. §-a szerinti
igazolásokat, illetve nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől, alvállalkozóktól és az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetektől.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére vonatkozó pénzügyi - gazdasági alkalmasságát igazolni köteles a Kbt. 55. § (1) bekezdés d.)
pontja valamint a 310/2011. Korm. Rendelet 14. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján: a) saját vagy jogelődje
részéről az ajánlat benyújtását megelőző 2 lezárt üzleti év (vagy 2009-2010. vagy 2010-2011., amennyiben
a 2011. évi beszámoló már rendelkezésre áll) számviteli jogszabályok szerinti beszámoló számszaki részét
(mérleg, eredmény levezetés) egyszerű másolatban (amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján - www.e-beszamolo.kim.gov.hu - elérhető, akkor a beszámoló becsatolása az ajánlatban nem
szükséges). Amennyiben az ajánlattevő a megjelölt időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, akkor
a 310/2011. Korm. rendelet 14. §. (2) bek. szerint megkövetelt árbevétel mértéke: 20 000 000 HUF.
b) a 2009-2011. években elért, a közbeszerzés tárgyából származó (parkolójegy kiadó automata)
árbevételről szóló nyilatkozatot (tekintettel a 310/2011. Korm. Rendelet 14. §. (1) bek. c) pontjának 2.
fordulatára)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan
az Ajánlattevő, ha:
a) a saját vagy jogelődje részéről benyújtott számviteli beszámoló számszaki részéből megállapíthatóan a
mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt.
b) a közbeszerzés tárgyával megegyező (parkoló jegykiadóautomaták szállítása) árbevétele a 2009-2011.
években összességében nem érte el a nettó 100 000 000 HUF-ot.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki-szakmai alkalmasságának igazolására csatolni
köteles a Kbt. 55. § (1) bekezdése b.) pontjában valamint a 310/2011. Korm. Rendelet 15. §. (1) bek. a)
pontja alapján.
a) A 2009-2011. időszakban elvégzett - a közbeszerzés tárgya szerinti - szállítások bemutatását oly módon,
hogy abból az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A
referenciák igazolása a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:



a) a 2009-2011. időszakban összességében nem rendelkezik legalább egy referenciával legalább 100 db
parkoló jegykiadóautomata szállítására vonatkozóan.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
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. nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 80
2. jótállás időtartama (min. 24 hónap). Súlyszám 12
3. késedelmi kötbér mértéke (HUF/nap). Súlyszám 5
4. 3.1.alszempont: a parkoló jegykiadóautomaták szállítása, és telepítése esetében (min. napi 200 000
HUF/nap). Súlyszám 3
5. 3.2.alszempont: a karbantartási és garanciális időszakban (min. napi 10 000 HUF/parkoló
jegykiadóautomata). Súlyszám 2
6. meghiúsulási kötbér mértéke % (min. a nettó szerződéses érték 10 %-a). Súlyszám 3
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
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: 15.5.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 100000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Átutalással a Lebonyolító XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt, bankszámlájára
(Volksbank 14100471-68749249-01000002) "XIII. Ker. Parkoló jegykiadóautomaták beszerzése" szöveget
feltüntetve a közleményben, vagy csekken befizetve.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.5.2012 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
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
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.5.2012 - 10:00
Hely:
MAGYARORSZÁG, 1131 Budapest, Béke u. 65. 2. em. 207. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint.

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: nem
VI.3)További információk



1. A hiánypótlás a Kbt. 67. §-a szerint biztosított.
2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése és a Kbt. 40. § (1) bekezdésre
vonatkozóan, a dokumentációban szereplő minta szerint. Az ajánlattevőknek a Kbt. 40. § (1) bekezdés
szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
3. Az ajánlatokat a Kbt. 61.§. (1) bekezdésében foglalt formai követelmények alapján, zárt csomagolásban
1 eredeti és 1 másolati példányban, az ajánlatokat külön-külön összefűzve kéri benyújtani az ajánlati
felhívás III. számú mellékletében meghatározott címre(XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. MAGYARORSZÁG,
1131 Budapest, Béke u. 65.) közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A külső
csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: "Közbeszerzés: BP. XIII. Ker. Önk. Parkoló
jegykiadóautomata. Határidő előtt nem bontható fel."
4. Mellékletként csatolandó az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet adatait tartalmazó, a működési
forma szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) másolata, valamint
az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy banki aláírási kartonjának másolata.
Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Cégkivonat, hatósági
igazolás csatolása nem szükséges, ha a szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrizhető. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az
annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm.rend. 7. §).
5. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 45. § (1) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
6. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: arányosítás.
8. Írásbeli összegezés megküldése: 2012. május 15. 10:00 óra. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2012.
május 25.
9. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10. A dokumentáció az ellenérték megfizetéséről szóló igazolás fejében hétköznapokon 8:00-16:30 között
vehető át (kivéve péntek: 8:00-14:00, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óra
között) a lebonyolító XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. székhelyén (MAGYARORSZÁG, 1131 Budapest,
Béke utca 65. II. em. 205.)
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Rádió utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778
VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Rádió utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.3.2012


