AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS- MÓDOSÍTOTT
„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése a BKK Zrt. és a Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zrt. részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) közös Ajánlatkérők a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 113. § (1)
bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítanak, amelyben ajánlattételre felkérik az
Önök cégét.
1. Az ajánlatkérők neve, címe:
BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKÜ Zrt.)
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.)
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
További információk az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhetők be:
dr. Németh Zsuzsanna közbeszerzési szakreferens
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet
kozbeszerzes@bku.hu
E-mail:
Telefon:
+36-30-774-1267
Fax:
+36-1-235-1044
Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elektronikusan elérhetőek: http://bku.hu/kozbeszerzes
2.

A választott közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása, tárgyalásos eljárás
jogcíme:
Ajánlatkérők a 113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján a Kbt. Harmadik rész, 113.
§ (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indítottak a tárgyalásos eljárás szabályainak
alkalmazásával.
3. Részvételi felhívás száma, megküldésének időpontja:
Részvételi felhívás száma: 1007/28-26/2017/2003
Közzététel időpontja: 2017. december 28.
4. A szerződés meghatározása
Szolgáltatási szerződés
5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége, CPV kódja:
Tárgya: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése a BKK Zrt. és a Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zrt. részére
Mennyiségek:

Foglalkozás-egészségügyi

szolgáltatás

nyújtása

a

Budapesti

Közlekedési

Ügyfélkapcsolatok Zrt. és a BKK Zrt. munkavállalói részére az alábbiak és a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint nettó 27.500.000,- Ft keretösszegig:
- foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása az év minden munkanapján „C” és „D” foglalkozásegészségügyi osztály szerint,
Munkavállalói létszám: 1220 fő + 5 % opció
- vezető munkakört betöltő munkavállalók foglalkozás- egészségügyi vizsgálata
létszám: 70 fő +10 % opció
- műszaki leírás szerinti egyéb feladatok ellátása
Ajánlatkérők az opciós mennyiség lehívására nem kötelesek.
Ajánlatkérők a keretösszeg mennyiségétől +30%-kal eltérhetnek.
A részletes előírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
CPV kódja: 85147000-1 Vállalati egészségügyi szolgáltatások

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Ajánlatkérők a szerződést határozott időtartamra kívánják megkötni a szerződés hatályba lépésétől
számítva 2019. december 31-ig, de legkésőbb a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig (nettó
27.500.000 Ft +30 % opció). A szerződés hatálya további 12 hónappal Ajánlatkérők tájékoztatása
alapján meghosszabbítható.
7. A teljesítés helye:
Nyertes ajánlattevő székhelye, illetve telephelye(i); helyszíni rendelés esetén Ajánlatkérők mindenkori
székhelye(i), illetőleg az Ajánlatkérők által esetlegesen a későbbiekben megjelölt, nyertes
ajánlattevővel egyeztetett helyszín(ek)
8. Részajánlattétel ill. többváltozatú ajánlattétel lehetősége:
A részekre történő ajánlattétel nem biztosított, melynek indokát a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérők a következők szerint adják meg: A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem
gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy az aránytalan többlet terhet róna ajánlatkérőkre,
mind a közbeszerzés költségeit, mind a beszerzés tárgyának egységét tekintve.
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
9.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Hibás teljesítési kötbér: A Szolgáltató köteles – amennyiben Szolgáltató nem él szavatossági jogával –
a hibás teljesítéssel érintett hónapra eső nettó Szolgáltatási díj 10%-ának megfelelő mértékű hibás
teljesítési kötbért megfizetni Megrendelő részére
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős –
meghiúsul, Megrendelő jogosult – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – a Szerződést
azonalli hatállyal megszüntetni, vagy attól elállni, amely esetekben Szolgáltató a Szerződés 4.3.
pontjában meghatározott – az opciós mennyiség nélküli – nettó Keretösszeg 10%-ának megfelelő
összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles
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Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevőnek a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott – opciós
mennyiséggel csökkentett- nettó keretösszeg 5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapján nyújtani. A Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a
szerződés hatálybalépésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó további részletes feltételeket a
közbeszerzési dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, ill. a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A teljesítési igazolást ajánlatkérők a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint állítják ki. Ajánlatkérők előleget
nem fizetnek.
Konkrét fizetési feltételek:
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és annak ajánlatkérők általi elismeréseként
kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében havonta utólag
átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlák és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
11. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérők az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a „legjobb ár-érték arányt”
tartalmazó ajánlat elve alapján értékelik az alábbi értékelési részszempontok szerint.
Sorszám
1.

2.

3.

Bírálati részszempontok
Nettó ajánlati ár (Ft)
Alszempontok:
1.1 „C” foglalkozás-egészségi osztály nettó vizsgálati díja
(Ft/fő/év)
1.2 „D” foglalkozás-egészségi osztály nettó vizsgálati díja
(Ft/fő/év)
1.3. Vezető munkakört betöltő munkavállalók foglalkozásegészségügyi vizsgálati díja (Ft/fő/alkalom)
Teljesítésbe bevont további szakemberek száma (okleveles
pszichológus/dietetikus/ortopéd
szakorvos/foglalkozásorvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvos/ üzemi
ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi szakápoló/ ápoló) (db)
Foglalkozás-egészségügyi ellátásra alkalmas rendelők száma
(db)
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Súlyszám
100
60

10
30
15
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A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 1 (egy), a
maximális pontszám 10 (tíz).
Ajánlatkérők az 1. részszempont esetében fordított arányosítás módszerével végzik az értékelést.
Az alkalmazni kívánt képlet, amikor az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között
fordított arányosság áll fenn:

Alegjobb
P=

(Pmax-Pmin)+Pmin
Avizsgált

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi
eleme
Alegrosszabb: a
tartalmi eleme

legelőnytelenebb

ajánlat

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ajánlatkérők a 2. és 3. részszempont esetében pontkiosztással végzi az értékelést az alábbiak szerint:
A 2. részszempont esetében az ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt további
szakember(eke)t az alábbiak szerint:
-

okleveles pszichológus

-

dietetikus

-

ortopéd szakorvos

-

foglalkozás-orvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvos

-

üzemi ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi szakápoló

-

ápoló

Az az ajánlattevő, aki ajánlatában:
-

0 db szakembert mutat be, az értékelés során a ponthatár alsó határával azonos pontszámot
(1 pontot) kap,
1 db szakembert mutat be, az 2 pontot kap,
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-

2 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 3 pontot kap,
3 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 5 pontot kap,
4 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 6 pontot kap,
5 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 8 pontot kap
6 db eltérő szakterületen dolgozó, vagy ezt meghaladó számú szakembert mutat be, a
ponthatár felső határával (10 pontot) azonos pontszámot kap

Elegendő felsorolt szakterületenként 1-1 fő bemutatása a maximális pontszámhoz (10 pont) (összesen
6 fő, melyből 1 fő okleveles pszichológus, 1 fő dietetikus, 1 fő ortopéd szakorvos,1 fő foglalkozásorvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvos, 1 fő üzemi ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi
szakápoló és 1 fő ápoló). Amennyiben ajánlattevő a szakterületenként előírt 1-1 (összesen 6) főnél
több szakembert mutat be abban az esetben is a ponthatár felső határával (10 pontot) azonos
pontszámot kap. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a felolvasólapon kell megadnia a bevonni kívánt
szakember(ek) darabszámát. Külön nyilatkozatban kell megneveznie a bemutatott szakember(eke)t,
továbbá be kell nyújtania a bemutatott szakember(ek) végzettségét, képzettségét igazoló oklevél
másolatát.
A 3. részszempont esetében az ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy a teljesítés során hány darab
rendelőben képes a foglalkozás-egészségügyi ellátást végezni. Amennyiben ajánlattevő 1 db rendelőt
mutat be, akkor 1 pontot kap, amennyiben 2 db vagy ezt meghaladó számú rendelőt mutat be, a
ponthatár felső határával (10 pontot) azonos pontszámot kap. Ajánlattevőnek külön nyilatkozatban
kell megneveznie a bemutatott rendelő(k)re vonatkozó adatokat (név, székhely).
12. A kizáró okokkal és alkalmassági minimum követelményekkel kapcsolatos nyilatkozatok és
igazolások:
Ajánlatkérők a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívják a kizáró okok, valamint az alkalmassági
minimumkövetelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására.
13. Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérők az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
biztosítják. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy
ebben az esetben csak 2, azaz kettő alkalommal biztosítják a hiánypótlás lehetőségét.
14. Az ajánlattételi határidő:
2018. 02.21. 16 óra 00 perc
15. Az ajánlat benyújtásának címe:
BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet tárgyaló

5

Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, illetve közvetlenül személyesen munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 09:00 és 17:00 óra között, pénteki napon 09:00 és 15:00 óra között. Az ügyintézővel
történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban is lehetőség van az ajánlat
személyes benyújtására, a BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 5. emelet tárgyaló helyiségben. A
bontás napján ugyanezen a helyszínen 09:00 órától ajánlattételi határidő lejártáig van lehetőség az
ajánlatok személyes benyújtására.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat benyújtásának helyén személyazonosításhoz kötött
beléptetési rendszer működik, mely megnövelheti az ajánlat beadásának helyére történő bejutás
idejét.
16. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.
Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, úgy azt az
ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
ajánlatkérők a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadják. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérők az olyan fordítást értik, amely tekintetében az
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti
szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott
dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérők az ajánlatok elbírálása során nem veszik figyelembe. A
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
17. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:
Helye: BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet tárgyaló
Ideje: 2018.02.21. 16 óra 00 perc
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlatkérők a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az
ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésétől kötve van. Az ajánlati kötöttség azt jelenti,
hogy ezt követően az ajánlatot már nem lehet módosítani. Az ajánlati kötöttség időtartama a
tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
Az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint hosszabbítható meg. Az ajánlati
kötöttségre egyebekben (ajánlattevő nyertessége esetén) a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltak is
irányadók.
19. A tárgyalás lefolytatásának menete és Ajánlatkérők által előírt alapvető szabályai:
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Az ajánlat bírálata a tárgyalások megkezdését megelőzően, Kbt. 87.§ (6) bekezdés szerinti eljárás:
Az Ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel
nem terhelt (első) ajánlat vonatkozásában Ajánlatkérők megvizsgálják, hogy megfelel-e az Ajánlattételi
felhívásban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatot a tárgyalás(ok) megkezdését megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlat
olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs
lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. Az ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatban foglalt
egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell
pótolni.
A Kbt. 87.§ (6) bekezdés alapján Ajánlatkérők fenntartják a jogot arra, hogy az első ajánlatok
beérkezését követően dönthetnek úgy, hogy nem tartanak tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok
bírálatával és értékelésével befejezik az eljárást. Ebben az esetben döntésükről haladéktalanul - faxon
vagy elektronikus úton - értesítik az ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés
ajánlatkérők általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő által - a (4) bekezdésben foglalt maximális
időtartamok alkalmazásával - meghatározott időre.
Tárgyalások lefolytatása:
Ajánlatkérők és Ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy Ajánlatkérők a legkedvezőbb
feltételekkel köthessenek szerződést (Kbt. 88. § (1) bekezdés).
Ajánlatkérők tervezetten egy tárgyalási fordulóban tárgyalnak ajánlattevővel, de fenntartják a jogot
arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítélik, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartsanak. Amennyiben a
tárgyalások egy fordulóban nem zárhatók le, az újabb tárgyalási forduló időpontjáról és helyszínéről
Ajánlatkérők írásban, vagy az előző tárgyalási forduló alkalmával tájékoztatják Ajánlattevőt.
Ajánlatkérők a Kbt. 88. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden egyes tárgyalásról
jegyzőkönyvet készítenek és azt a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig - egyetlen vagy
utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül - minden, az adott
tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni vagy két
munkanapon belül meg kell küldeni.
A tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes
jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás
eredeti példányának vagy az ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson történő átadása
szükséges.
Ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét Ajánlatkérők minden
egyes tárgyalási forduló során ellenőrzik.
Ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és
műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes Ajánlattevő nevében nyilatkozatot
tenni.
A szakmai ajánlattal kapcsolatban azok az elemek, amelyekről Ajánlatkérők tárgyalni fognak: a
műszaki, szakmai és szerződéses feltételek teljes körűen
A tárgyalások lezárása és befejezése:
Ajánlatkérők egyértelműen előzetesen Ajánlattevő tudomására fogják hozni, hogy mikor fogják a
tárgyalás(oka)t lezárni. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérők az ajánlattevőket felhívják egy
végleges ajánlat írásban történő beadására.
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Ajánlattevőknek végleges ajánlatukat a tárgyalási jegyzőkönyvben (jegyzőkönyvekben) rögzített,
valamint az Ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételek alapján
kell megtenniük.
A tárgyalások befejezésével, azaz a végső ajánlattételi határidő lejártával ajánlati kötöttség jön létre,
melynek időtartama 30 nap.
A végleges ajánlat megtételének módja, formája:
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérők az ajánlattevőket felhívják egy végleges ajánlat írásban
történő beadására.
A végleges ajánlattétel módja, határideje és benyújtásának helye, valamint a végleges ajánlat
bontásának helyszíne és időpontja a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó felhívásban kerül
rögzítésre.
Az írásban beadott végleges ajánlat tekintetében Ajánlatkérők a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint járnak
el, a végleges ajánlat felbontásáról és a bontás során felolvasott adatok ismertetéséről jegyzőkönyvet
készítenek, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküldenek az összes Ajánlattevőnek.
Az ajánlat bírálata és értékelése a tárgyalások befejezését követően:
A tárgyalás(ok) befejezését követően Ajánlatkérők megvizsgálják, hogy a végleges ajánlat megfelel-e a
felhívás és a műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tárgyalás befejezésekori tartalmának,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvényes végleges ajánlatot Ajánlatkérők
a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékelik és a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései
alapján járnak el.
20. Az első tárgyalás időpontja, helye:
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2018. 02.26. 10:00 óra
Tervezett helyszín: Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 5. emelet tárgyaló
A tárgyalás pontos helyszínéről és időpontjáról ajánlatkérők írásban tárgyalási meghívó megküldésével
adnak tájékoztatást.
21. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírás:
Az ajánlatkérők az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötik, melynek összegszerűen
meghatározott értéke: nettó 350.000,- HUF.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek végleges ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az
ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérők rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati
kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján
közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. A rendelkezésre
bocsátott ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Ajánlatkérők amennyiben élnek a Kbt. 87.§ (6) bekezdés szerinti lehetőséggel, azaz első ajánlatok
beérkezését követően úgy döntenek, hogy nem tartanak tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok
bírálatával és értékelésével befejezik az eljárást, abban az esetben az erről szóló értesítés megküldését
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követően legkésőbb 5 munkanapon belül kell az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérők rendelkezésére
bocsátani.
Fizetési számlára történő befizetés esetében a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen
Működő Részvénytársaság ajánlatkérő CIB Banknál vezetett: 10700024-70117660-51200002 számú
fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét. (ajánlati
biztosíték - „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás”).
Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
− feltétel és korlátozás nélküli pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával;
− biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
− készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat)
egyszerű másolati példányával;
− pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciaszerződéssel vagy készfizető
kezességgel való teljesítés esetén a garanciaszerződés, illetve a kezességvállalás eredeti
példányával;
− biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
A garanciáról, illetve a kezességvállalásról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban
/csomagolásban csatolni.
Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a garanciának, illetve a
kezességnek vagy kötelezvénynek a Kbt.-ben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírt
követelményeknek kell megfelelnie.
Az ajánlatkérők a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítják azon ajánlattevő
ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati
felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
22. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelten csatolja,
térítésmentesen, teljes terjedelemben az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, illetve elérhetővé teszi
az alábbi címen: http://bku.hu/kozbeszerzes
23. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését:
Ajánlatkérők nem alkalmazzák a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
24. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját:
Ajánlatkérők nem alkalmazzák a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
25. További információk:
9

a) Formai előírások:
Az ajánlatot írásban, 1 nyomtatott eredeti példányban, zárt csomagolásban/borítékban, a jelen
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi
határidő lejártáig a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
b) Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti ajánlatot teljes terjedelmében,
írásvédett (nem szerkeszthető „pdf.”) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy
DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve (elektronikus másolati
példány).
Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „elektronikus” példánya között, az ajánlatkérők
az „eredeti” példányt tekintik irányadónak.
Az ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan össze kell fűzni és oldalszámozással kell ellátni. Az
ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlattevőnek a borítékra (csomagra) rá kell írni a következő szöveget: „KÖZBESZERZÉS –
AJÁNLAT – „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése a BKK Zrt. és BKÜ Zrt. részére”
továbbá, hogy „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”
A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad - kivétel postai
feladás - amikor még elhelyezhető a csomagon a címzés, azaz: [BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén u. 19-21. 5. emelet]
c) Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
• A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek)
aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták.
•

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös
ajánlattevő), alvállalkozó vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

•

A végleges ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett, eredeti aláírt
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint).
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat:
az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető
adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 66. § (5)
bekezdése szerint).
a szerződéstervezetről és a műszaki leírásról szóló nyilatkozatot, jelezve az esetleges
módosítási javaslatokat
ártáblázatot
nyilatkozatot arról, hogy továbbra sem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok
nyilatkozatot a teljesítési biztosítékról
nyilatkozatot felelősségbiztosításról
nyilatkozatot a teljesítésbe bevont további szakemberekről
nyilatkozatot a bemutatott rendelő(k)re vonatkozó adatokról
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő ajánlatához köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást
ajánlati biztosítékról szóló igazolást a végleges ajánlatban kell benyújtani

d) A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérők előírják az
eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról
szóló nyilatkozat, Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat).
e) Ajánlatkérők felhívják ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt-ben előírt egyes
nyilatkozatokat nem közösen teszik meg, vagy kizárólag az egyes ajánlattevők vonatkozásában
megteendő nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes ajánlattevőnek
külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
A Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem
tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot
tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérők nem küldtek ajánlattételi felhívást.
f)

Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie - a
Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével.

g) Ajánlatkérők a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását kizárják.
h) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült,
illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az
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ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő felelős.
i)

Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő – a megfelelő
ajánlattétel érdekében - ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérők
képviseletében eljáró szervezettől (BKÜ Zrt.)
A kiegészítő tájékoztatás kérést írásban, elektronikus úton (e-mail) kell - minden esetben
szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) is - az ajánlatkérők
képviseletében eljáró személy részére megküldeni a következő címre: kozbeszerzes@bku.hu.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérők a kérés beérkezését követően a Kbt. 114. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint ésszerű határidőn belül megadják. A Kbt. 114. § (6) bekezdése
alapján amennyiben ajánlatkérőknek a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésére, a
Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhetnek az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.

j)

Ajánlatkérők felhívják a figyelmet a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.

k) Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya
alatt.
l)

Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell
nyújtania 50.000.000,- Ft/év, azaz ötvenmillió forint/év továbbá 10.000.000,- Ft/kár, azaz
tízmillió Ft/kár szakmai (foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás) tárgyú vagy arra kiterjesztett
felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy
hiteles másolati példányát.
Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő
felelősségbiztosítást a szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a
biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az ajánlatkérők
részére benyújtja a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított
egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötik meg ajánlatkérők a szerződést. Közös ajánlattétel
esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti
felelősségbiztosítással.

m) Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
n) Jelen ajánlattételi felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint
értendő.
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26. A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018.02.15.

13

