
 

ELŐTERJESZTÉS 

KIEGÉSZÍTÉS  

 

A “Biatorbágy város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi 
autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 

kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról” szóló napirendhez 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 7. napján 
megtartott Közmeghallgatásán a lakosság számára is bemutatásra került az idei 
évben indítandó helyi midibuszjárat - tervezezett busz megállók helyét is tartalmazó 
műszaki előkészítő anyaga. Az előkészületek állását bemutató február 7-i lakossági 
tájékoztatás vetítési anyagát a www.biatorbagy.hu weboldalon is rendelkezésre 
bocsátottuk egyúttal az új buszmegállók elhelyezési elképzeléseit bemutató 
dokumentumot is közreadtunk.  

A midibusz megállóhelyeinek véglegesítését az érintett lakosság elektronikusan 
megküldött - szakértő által is elfogadható - észrevételeinek figyelembevételével 
kívánjuk megtenni, ezért a javaslatok megtételére 2019. február 15-ig péntek 24:00 
óráig biztosítottunk lehetőséget az érdeklődőknek.  

Fenti határidőig 4 db írásos észrevétel érkezett Hivatalomhoz, ezek közül két 
megfogalmazott javaslat a közbeszerzés kiírását megelőzően döntést is igényel a 
Képviselő- testülettől, 

 az üzemidő megváltoztatásának tárgyában, valamint; 
 a Szent László utca kerüljön ki a tervezett buszjárat vonalából. 

A javaslatokat és az arra adott szakértői válaszokat az alábbi táblázatban gyűjtöttük 
össze: 

   

  

                                                                                                                                                      

  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135  

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 

http://www.biatorbagy.hu/


  

Észrevétel lényege Szakértői 
álláspont 

Indokolás 

Mészöly Tamás 

  

A tervezetet általában megfelelőnek tartja, ám 
az üzemidő (5:20 és 19:00 között) fél vagy egy 
teljes órával későbbi kezdését és az esti 
időszakban egy vagy két órával hosszabb 
szolgáltatást javasol, elsősorban a fővárosból 
este hazajáró lakók miatt.  

  

A Baross utcai forgalomlassító küszöbökkel 
kapcsolatban „más forgalomszabályozási 
megoldást javasol, szerinte ezek a lakó-pihenő 
övezetekbe valók.  

  

  

  

Nem támogatjuk. 
(ütemezetten 
lehetséges) 

  

  

Nem igazán a 
midibusz 
indításával 
összefüggő 
probléma.  

  

  

  

A reggeli szolgáltatás kezdőidőpontját nem javasoljuk megváltoztatni, az 
esti időszak kiterjesztését a tapasztalatok függvényében, de nem a 
beindításnál. 

  

Egy városi gyűjtőút városközponton áthaladó szakaszán elfogadható 
megoldás az alacsony sebesség fizikai kikényszerítése. A kitelepített 
küszöbök és a midibuszok tengelyméretét célszerű lesz majd összevetni, 
de ez csak az ajánlatok beérkezését követően lehetséges. A tapasztalatok 
függvényében meggondolandó lehet később az itteni eszközök másik 
helyszínre telepítésével egyidejűleg kisebb rázkódást okozó (a midibuszra 
minimálisan ható) küszöb építése.  

Óvári Szilárd 

  

A szándékot üdvözli, de változtatásokat javasol: 
tiltakozik a Szent László utcai vezetés ellen (két 
személyautó nem fér el egymás mellett; 
szemétszállítási napok; járdák állapota 
siralmas). Alternatívák lennének, ha a Pátyi 
úton maradna a busz, vagy ha a Tavasz utca - 
Ady Endre utca - Öntöde utca vonalon járna. 

  

  

Nem támogatjuk. 

A Szily - Szent László csomópont térsége a város egyik kiemelkedő 
laksűrűségű zónája, a vonalból való kihagyása nem engedhető meg. A 
vonal Pátyi úti üzemeltetése lehetséges, azonban a Szent László - Tavasz 
utca közötti lakóterület (jelenleg nagyon rossz) feltárásán ez a megoldás 
egyáltalán nem segítene. A Felsőpátyi út esetében a lehetséges új 
megállók helyét (Dózsa Gy. út, Bokréta u. térsége) a Bokréta u. térsége 
esetében a patak és a domboldal (mint beépítetlen tér) abban az esetben 
is elzárja a lakókörnyezettől, ha híd és lépcső épül. A távolságokat jól 
tükrözi a Diófa - Szent László csomópont és a Felsőpátyi út távolsága, 
mely gyalogosan 350 méter.    

Finta Katalin 

  

Legyen megálló a Juhász Gyula úton a tervezett 
szakgimnázium közelében. 

  

Legyen megálló a Szily-kastélynál (Általános 
Iskolánál).  

  

  

Döntést nem, 
igényel.  

  

  

Döntést nem, 
igényel. 

  

  

A Juhász Gyula út - Antall József csomópontban van tervezve megálló.  

  

  

A Szily-kastélyt a Kálvin téri meglévő megálló látja el.  

Fehér Balázs 

  

A Kolozsvári út - Géza fejedelem utca sarkán is 
legyen megálló.  

  

Döntést nem, 
igényel.  

  

A Kolozsvári út - Géza fejedelem utca sarkán van tervezve megálló. 



 

A szakértői válaszok alapján javasolom az eredeti terveknek megfelelően a 
hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési kiírás megindítását. 

 

Biatorbágy, 2019. február 19. 

 
Tarjáni István s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások 

Szolgáltatásmegrendelés 

Legal Basis: 
 
2014/25/EU irányelv 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1)Név és címek 
Biatorbágy Város Önkormányzata 
EKRSZ_..... 
Baross Gábor utca 2/A 
Biatorbágy 
2051 
Magyarország 
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács András 
Telefon: +36 23310174 
E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu  
Fax: +36 23310135 
NUTS-kód: HU120 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.biatorbagy.hu  
A felhasználói oldal címe: www.biatorbagy.hu 
 
I.2)Információ közös közbeszerzésről 
 
I.3)Kommunikáció 
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhető a következő címen:  
 
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím 
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan:  
 
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre 
 
I.6)Fő tevékenység 
Általános közszolgáltatások 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)A beszerzés mennyisége 
 
II.1.1)Elnevezés: 
Helyi autóbuszos személyszállítási szolgáltatás  
Hivatkozási szám:  
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II.1.2)Fő CPV-kód 
60112000-6 (1) Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 
 
II.1.3)A szerződés típusa 
Szolgáltatásmegrendelés 
 
II.1.4)Rövid meghatározás: (1000 karakter lehetséges) 
Közszolgáltatási szerződés Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti 
helyi autóbusz-közlekedés biztosítására 8 év időtartamban. 
 
II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend 
 
II.1.6)Részekre vonatkozó információk 
A beszerzés részekből áll: nem 
 
II.2)Meghatározás 
II.2.1)Elnevezés: 
Közszolgáltatási szerződés Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti 
helyi autóbusz-közlekedés biztosítására 8 év időtartamban. 
 
II.2.2)További CPV-kód(ok) 
60112000-6 (1) Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 
 
II.2.3)A teljesítés helye 
NUTS-kód: HU120 
A teljesítés fő helyszíne: 
Biatorbágy Város közigazgatási területe,  
 
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése: (4000 karakter megadása lehetséges) 
 
Nyertes ajánlattevő feladata Biatorbágy város közigazgatási területén autóbusszal (midibusszal) 
végzett helyi, menetrend szerinti autóbusz közösségi közlekedés, személyszállítási feladatok 
kizárólagos ellátása. 
A szolgáltatónak a tevékenységét a műszaki leírás részeként megadott menetrend szerint kell 
végeznie.  

A városon belüli helyi autóbusz közösségi közlekedési feladatot az alább ismertetett autóbuszvonal 
működtetésével kell ellátni a szolgáltatónak. 
A város területén az alábbi helyi autóbuszvonal működtetésére van szükség: 

Vasútállomás – Állomás utca – Karinthy Frigyes utca – Meggyfa utca – Szabadság utca – Viadukt utca 
– Baross Gábor utca – Petőfi Sándor utca – Mester utca – Vasút utca – Szabadság utca – Kolozsvári út 
– Géza fejedelem utca – Sándor utca – Nagy utca – Szent István utca – Bajcsy Zsilinszky utca – 
Szabadság utca – József Attila utca – Petőfi utca – Baross Gábor utca – Dévai Gyula utca – Antall 
József utca – Juhász Gyula utca – Szily Kálmán út – Szent László utca – Öntöde utca – Dózsa György út 
– Vasútállomás 
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Tervezett hasznos (menetrend szerinti) járműteljesítmény: 295 km/nap, 71 ezer km/év. 

A szolgáltatás ellátásához 2 db, azonos típusú, midibusz biztosítása szükséges, ezen túlmenően a 
biztonságos üzemhez szükséges tartalékkapacitás (további 1 db azonos típusú jármű). A „midibusz” 
járműkategória tekintetében rögzíteni szükséges, hogy a gyári, vagy katalógus besorolás (midibusz 
vagy minibusz kategóriába sorolás) helyett a pályázatban megadott méret elvárások 
figyelembevétele a mérvadó. 

A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges midibusszal kapcsolatos minimális követelmények: 

 
Kocsiszekrény hosszúsága minimum 8.000 mm, maximum 8.600 mm 
Kocsiszekrény szélessége minimum 2.200 mm, maximum 2.450 mm 
 
Belépő felület lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel, minimum egy utas 
ajtónál peronos kialakításban (alacsony belépésű kivitel), ahol a belépő magasság legfeljebb 380 mm. 

Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök, rezgésmentesen rögzítettek. A rálátás 
mindegyik tükörre teljesen zavarmentes legyen (ablaktörlők által törölt mezőn, thermopán vagy 
fűtőszálas üvegen keresztül). 
A padlóborítás felülete csúszásmentes legyen, kialakítása vízzáró. Folyóvíznek, tisztító- és fertőtlenítő 
szereknek ellenálló legyen.  
A lépcső borítása – nedves időben is – csúszás mentes legyen. 
Gépjárművezető által külön-külön vezérelt utasajtók. 
Az autóbusz kifelé nyíló lengő utasajtóval rendelkezzen. Az első utasajtó az „A” tengely mögött, a 
második utasajtó a „B” tengely mögött legyen.  
Azutasajtók mérete minimum 800 mm széles legyen, a mozgássérültek számára kialakított utasajtó 
minimum 900 mm széles legyen. 
A forgalmi engedély bejegyzés szerinti férőhely minimum 40 fő. Az ülő utasok száma minimum 15 fő 
legyen. 

Az utas tér kialakítása biztosítsa a kerekes székkel történő egyszerű beállást és kerekesszék rögzítésének 
a lehetőségét. 
Az autóbusz részben alacsony padlós kivitelű legyen.  
Az utastér belmagassága a járópadló-szinttől mérve minimum 2.000 mm 
 
Automatikus hőfokszabályozású (külön-külön szabályozható) vezetőtéri és utastéri légkondicionáló 
berendezés, hűtés nélküli szellőzési üzemmód biztosításával. 
A klíma berendezés hűtő kapacitás legalább 14 kW. A fűtőkészülék min. 16 kW-os fűtési teljesítményű 
legyen.  
Az utastéri világítás csökkentett fényerejű, részleges vagy szakaszos bekapcsolási lehetőséget biztosítson. 

 
 

A járművek maximális életkora a szolgáltatás indításánál a forgalomba helyezéstől számítva: 2 év.  

A járműben a Szolgáltatónak flottakövetési adat képzésére alkalmas eszközt kell üzemeltetnie, és 
a helyzetadatokat online biztosítani szükséges. 

o  
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o  

o  

A járműveknek teljes kihasználtsággal is meg kell felelnie a helyben jellemző nehéz domborzati 
viszonyok kihívásainak, így a jármű rövid, de dinamikusan emelkedő szakasszal teljes terhelés esetén 
is képes legyen megbirkózni (például 10 méteres szakaszon 14 %-os, 30 méteres szakaszon 9 %-os 
emelkedő). 

A nyertes ajánlattevő feladata és a menetrend a műszaki leírásban kerül részletesen kifejtésre. 

II.2.5)Értékelési szempontok 
Az alábbiakban megadott szempontok 
 
Minőségi kritérium - Név:  
Szakmai ajánlat – 2. A szolgáltatás teljesítésébe bevonásra kerülő járművek „betöltött” 
maximális életkora a teljesítés során a forgalomba helyezéstől a szolgáltatásból való 
kivonásig terjedő időtartamot számítva (a megajánlás legalacsonyabb szintje: 5 év, 
megajánlás legmagasabb lehetséges szintje 10 év) / Súlyszám: 20  
 
1. Ár - Súlyszám: 80 
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend 
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Az időtartam hónapban: 96 
A szerződés meghosszabbítható: igen. 
A szerződés két évvel meghosszabbítható. 
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ 
A részvételre jelentkezők tervezett száma: -  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: - 
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk 
Elfogadható változatok: nem 
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ 
Opciók:  
Opciók ismertetése: 
A Megrendelő a helyi buszos személyszállítási szolgáltatás alapváltozatban tervezett éves 
teljesítményét az utazási igények alakulásától függően változtathatja, így annak 
teljesítményértékét a szerződésben foglalt felkészülés idők biztosításával opcionálisan 30 %-
kal növelheti. A teljesítmény csak a lakossági igények várható növekedése (a zsúfoltság 
csökkentése érdekében csúcsidejű menetsűrítés céljából harmadik jármű beállítása; hétvégi 
szolgáltatás) és az utazási célpontok változásai (betérés a Lakóparknál tervezett 
szakgimnáziumhoz, a fejlesztés alatt álló Csodaszarvas utcai lakóparkhoz, betétjárat a 
Nimród utca - Forrás utca - Iharos utca térség tervezett sportlétesítményeihez, a Rozália 
ipari parkhoz, a folyamatosan fejlesztett úthálózatú Katalinhegy, Szarvashegy, Ürgehegy, 
Pecató zártkertes és üdülőövezetekhez). Harmadik jármű üzembeállítása esetén a 
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szolgáltatási paraméterek módosításának ütemezése szükség szerint figyelembe veszi a 
jármű megrendelésének és legyártásának időigényét.     
 
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról 
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos: nem 
II.2.14)További információk 
Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-
10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. 
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot:  

- az „1. Ajánlati ár (nettó Ft/km)” és a „3. A szolgáltatás teljesítésébe bevonásra kerülő 
járművek „betöltött” életkora a teljesítés során” szempont tekintetében az Útm. 1. sz. 
mell. A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás 
 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1)Részvételi feltételek 
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység 
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 
előírásokat is 
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen 
igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. 
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, 
másrészt megadja azeljárásban kért információkat. 
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. 
fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alá. 
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzésieljárás folyamatban van-e vele 
szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó). 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-
16. §-okra. 
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A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód: 
Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az 
ajánlatban. Ajánlatkérőaz EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem 
kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az 
alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel: 
SZT1) Ajánlattevő csatolja a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás 
áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját 
számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 
módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. sz. rendelet előírásainak megfelelő 
autóbuszos személyszállítási engedélyt egyszerű másolatban, ha a vonatkozó nyilvántartás a 
Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód. 
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a díj ellenében végzett közúti 
árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 
személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel 
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. sz. rendelet 
előírásainak megfelelő autóbuszos személyszállítási engedéllyel 
 
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
Előzetes igazolás: 
Részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. 
Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: 
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági 
követelményeknek. 
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja RJk figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése 
értelmében elfogadja RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, 
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell 
kitöltenie, a további részeket nem. 
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a 
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 
A kiválasztási szempontok további felsorolása és rövid ismertetése, az alkalmasság 
minimumkövetelményei pontban kerül rögzítésre a karakterkorlátozás miatt. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az AK 
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az 
alábbiak szerint: 
P/1. 
RJ-nek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 
vonatkozásában a teljes és közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét. 
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RJ-nek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti 
év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való 
megfelelést igazolni tudja. A nyilatkozatban kérjük a megadott érték devizanemét is 
megadni! (például: ezer HUF) 
Ha a RJ a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az RJ által megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett RJ kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről 
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 
igazolásának AK által elfogadott módjáról. 
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései, 
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései megfelelően 
alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek RJk bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi 
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
 
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a 
közös RJk együttesen is megfelelhetnek. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésére. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
P/1. 
Alkalmatlan a RJ amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele nem éri el összesen a nettó 75.000.000.- Ft-ot., valamint a közbeszerzés tárgya 
szerinti (közúti autóbuszos személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében) - 
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 
50.000.000,- Ft-ot. 
 
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
Előzetes igazolás: 
RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. 
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AK felhívja a RJ-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése 
értelmében elfogadja a RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, 
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell 
kitöltenie, a további részeket nem. 
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban, az AK 
kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) 
bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: 
M/1. 
Igazolási mód: 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetése ajánlattevő cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bek. 
szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban 
egyértelműen meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos 
számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a 
szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, a 
teljesítés kezdésének és befejezésének idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az 
igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. Közös ajánlattevők általtörténő teljesítés esetén a fenti adatokat a 
referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból azajánlattevő saját teljesítése 
alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr.22. § (5)-re 
is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven 
belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 9 éven 
belül megkezdődött. [Kr. 21. § (3a)] 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
M/1. 
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző hat év összességében nem rendelkezik legalább 60 hónap időtartamú 
folyamatosan teljesített, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás 
nyújtására vonatkozó referenciával, és melynek keretében évente legalább 40000 km 
futásteljesítményt teljesített. 
Az alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető.  
 
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 
 
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
A teljesítés megkezdésének elmaradásával kapcsolatos kötbér (Sz. 11.1): a menetrend 
alapján a szerződés teljesítése megkezdésének esedékességi időpontjától teljesítendő km 
mennyiség alapulvételével a szolgáltatás tényleges teljesítésének megkezdéséig elmaradt km 
teljesítmény ellenértékének megfelelő mértékű kötbér érvényesítésére jogosult.  
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Járatkimaradási kötbér (Sz. 11.2): Megrendelő a Vállalkozóval szemben a nem teljesített járat 
kilométer teljesítményére a szerződésben foglalt vállalkozási díjnak megfelelő mértékű 
kötbér érvényesítésére is jogosult. 
 
Késedelmi – korai közlekedési kötbér (Sz. 11.3.) 
 
Nem megfelelő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kötbérek (Sz. 11.4 – 11.7.); 
 
Teljesítési biztosíték: 5.000.000,- Ft 
 
Részletesen a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetben kerülnek kifejtésre. 
 
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik. 
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
szabályoknak megfelelően történik. 
A teljesítések vonatkozásában, havi – a tárgyhóban teljesített kilométer alapján történő - 
elszámolás az irányadó. 
Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire. 
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. 
A részletes feltételeket a KD tartalmazza. 
 
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) alapítását. 
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk 
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1)Meghatározás 
IV.1.1)Az eljárás fajtája 
Felhívással induló tárgyalásos eljárás 
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
Nem 
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ 
Nem 
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
Nem 
További információk az elektronikus árlejtésről: - 
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IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen 
IV.2)Adminisztratív információk 
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
nem 
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 
Dátum:  
Helyi idő:  
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 
megküldésének becsült dátuma 
Dátum:  
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 
HU 
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei 

EKR 

A részvételi jelentkezések bontására az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján történik 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem 
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról 
A megrendelés elektronikus úton történik 
A fizetés elektronikus úton történik 
VI.3)További információk: 
1. AK a tárgyalásos eljárás szabályait a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése 
alapján alkalmazza annak érdekében, hogy a műszaki leírást, a szerződéses feltételeket az 
eljárás keretében tisztázni tudják a Felek. 
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül 
lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak. 
3. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a 
hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor 
AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. 
4. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest 
szigorúbban állapította meg. 
5. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti 
eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 
6. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 
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7. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni. 
8. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 
nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén 
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. 
§-ai tartalmazzák. 
9. AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és 81. § (5) bekezdése szerint jár el. 
10. FAKSZ: dr. Panácz István, lajstromszám: 00037 
11. IV.2.6) pont kiegészítése: az ajánlati kötöttség időtartama azért került kitöltésre, hogy a 
részvételi felhívás a TED-re továbbítható legyen, a részvételi szakaszban az ajánlati 
kötöttség időtartama nem értelmezhető figyelemmel a Kbt 87. § (4) bekezdésére. 
12. II.1.6. pont kiegészítése: A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): a közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) 
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a részajánlat tétel kizárásának indokát ajánlatkérő 
nem köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni. 
13. Nyertes ajánlattevő a szerződés hatályának időtartama alatt rendelkezik 
felelősségbiztosítással. 
14. A II.2.7) pontban foglalt adat kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a szolgáltatás 
megkezdésének tervezett időpontja 2019. augusztus 26. 
15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a 98. § (3) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárás 
alkalmazására, a jelen eljárás eredményeként megkötött szerződés szerinti feltételekkel. 
(midibuszos személyszállítási közszolgáltatás nyújtása Biatorbágy területén). 
 
VI.4)Jogorvoslati eljárás 
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 
Riadó u. 5. 
Budapest 
1026 
Magyarország 
Telefon: +36 18828592 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax: +36 18828593 
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása 
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
Kbt. 148. § alapján. 
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 
Riadó u. 5. 
Budapest 
1026 
Magyarország 
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Telefon: +36 18828592 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax: +36 18828593 
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma: 
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