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I.1) Név és címek

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://szentendre.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 26347989Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://szentendre.hu/varosinfo/intezmenyek/szentendrei-rendeszeti-igazgatosag/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 26347989Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szentendrei Rendészeti IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Parkoló automata bérlet, üzemeltetésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
EKR000123552022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 15839871113

Paprikabíró Utca 21

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu +36 302010302

https://szentendre.hu/varosinfo/intezmenyek/szentendrei-rendeszeti-igazgatosag/

Igen

Szentendre Város Önkormányzat 15731292213

Városház Tér 3

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu +36 302010302

https://szentendre.hu/

Nem
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I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123552022/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123552022/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

https://szentendre.hu/varosinfo/intezmenyek/szentendrei-rendeszeti-igazgatosag/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 26347989Fax:+36 302010302Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

DR. DÓKA ZSOLT ÜGYVÉD, FAKSZ 55950802233

Széchenyi István Tér 35. I. em. 6.

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu

https://szentendre.hu/varosinfo/intezmenyek/szentendrei-rendeszeti-igazgatosag/

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem
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II.2) Meghatározás

HU120 Pest

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

38730000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

II.1) A beszerzés mennyisége

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

38730000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

Közrend és biztonság

Parkoló automata bérlet, üzemeltetés

EKR000123552022

Árubeszerzés

Parkoló automata bérlet, üzemeltetés tárgyú szerződés. 

Parkoló automata bérlet, üzemeltetés
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne: Szentendre

I.        Automatával kapcsolatos műszaki követelmények 
 
1.        Automatával kapcsolatos követelmények. 
a.        Kizárólag új berendezést vásárolunk 
2.        Készülékház külső borítása 
a.        A készülékház és a készülékházon belül található elemek rozsdásodással szemben ellenálló kivitelűek legyenek 
b.        A készülékház két elválasztott szekrénytagból álljon (szervízrész, trezor rész), melyeket külön ajtón keresztül lehessen elérni és 
önálló zárszerkezettel rendelkezzenek, ajtónként különálló nyitásérzékelővel 
c.        A készülékháznak biztosítania kell az eszköz védelmét az időjárási hatásoktól (így különösen: hőingadozás, nedvesség, 
napsugárzás) 
3.        Kijelző/képernyő 
a.        A készülék kijelzője, képernyője ill. annak védőablaka vandalizmussal (ütés, nyomás, karcolás, hő) szemben védett legyen. 
b.        Az automata kezeléséhez szükséges információkat legalább magyar, angol és német nyelven biztosítsa 
4.        Energiaellátás  
a.        A készülékek energiaellátását újratölthető akkumulátor biztosítsa, melynek töltését a készüléken elhelyezett napelemnek kell 
teljes egészében biztosítania.  
b.        Az akkumulátorok mélymerülés elleni védelemmel kell rendelkezzenek, valamint intelligens szolár töltésvezérlővel  
c.        A napelemes egységnek elegendő energiát kell szolgáltatnia a készülék teljes, továbbá szünet nélküli, folyamatos 
üzemeltetéséhez akkor is, ha a készülék nem kap közvetlenül napfényt, csak szórt fényt, illetve, ha folyamatosan árnyékban, 
takarásban van.  
d.        A készüléknek megfelelő módon kell működnie télen, rövidebb nappalok idején is. 
5.        Kezelő szervek 
a.        A készülék ügyféloldali kezelését, adatbevitelét oly módon kell megoldani, hogy az a rendszám bevitelére is alkalmas legyen 
b.        Biztosítani szükséges az egyes kedvezmények, jogosultságoknak a bevitt rendszámhoz való kötését. 
6.        Jegykiadás 
a.        A páratartalom ingadozása nem befolyásolhatja a nyomtató működését 
b.        A kiadott jegyen lévő nyomtatásnak idő- és időjárásállónak kell lennie legalább egy éven keresztül 
7.        Érmekezelés 
a) A készülék legyen felkészítve a forgalomban levő összes magyar forint (HUF) és legalább az 50 centes, 1 és 2 euró (EUR) 
pénzérmék elfogadására 
b) A készülék elektronikus érmenyitás retesszel, programozható érmefelismerővel rendelkezzen 
c) A nem megfelelő vagy eltiltott érméket az érmefelismerő a pénzkiadó rendszerbe ürítse, mely tömítés ellen védett legyen 
d) Az automatának a tranzakció megszakítására bármikor alkalmasnak kell lennie 
e) Minden automatához tesztérmét kell biztosítani, melynek segítségével az érmevizsgáló helyes működése ellenőrizhető 
8.        Érintésmentes bankkártyakezelés 
a) Az automaták legyenek alkalmasak az NFC technológia fogadására (okos eszközökkel például okostelefonnal, okosórával történő 
díjfizetés) 
b) Az automaták legyenek alkalmasak az érintésmentes bankkártyák, valamint az NFC technológiával kompatibilis saját kibocsátású, 
előre feltölthető (prepáid) parkoló kártyák  fogadására is (például városkártya) 
 
9.        A készülékben tárolt érmék kezelése 
a) Az Ajánlatkérő elfogadja mind a készülékházba fixen beépített pénzkazettára és egy szállító kazettára épülő megoldást (gravitációs 
ürítés), mind a készülékházban cserélhető pénzkazettán alapuló megoldást (pénzkazetta cserés ürítés). 
b) A pénzkazetta olyan anyagból készüljön, amely ellenálló a folyamatos használat során adódó kopással szemben 
c) A pénzkazetta automatából történő kivételével egyidejűleg kerüljön automatikus lezárásra, reteszelésre  
d) A kinyílás ellen megfelelő védettséget nyújtson, vagy lezárható legyen és a pénzkazetta, zár-retesz szerkezet sérülése nélkül ne 
lehessen hozzáférni a pénzkazetta tartalmához 
10.        Hálózati egység és kommunikáció és távfelügyeleti rendszer 
a.        A készülékek legyenek alkalmasak Magyarországon üzemelő, elérhető szolgáltatón keresztül online, vezeték nélküli hálózaton 
keresztül történő adatkommunikációra (GSM rendszer) távfelügyeleti rendszerrel, illetve biztosítsa a rendszámadatok közvetítését a 
központi adatbázisba. 
b.        Magyar nyelven is üzemelő központi távfelügyeleti szoftverrel a parkolóautomaták online, real time módon (valós időben) 
kommunikáljanak 
c.        A készüléknek tranzakciónként jelentést kell küldenie a központba. 
d.        Legyen lehetőség arra, hogy a készülék automatikusan hangolja magát a pontos időt szolgáltató valamely központhoz 
e.        Szükséges az ún. alarm rendszerű üzenetek továbbításának lehetősége távfelügyeleti rendszerbe. Ezek legalább az alábbiak: - 
érmegyűjtés - alacsony tápfeszültség - jegy kifogyása és ennek előjelzése - érme kazetta telítődés és ennek előjelzése - bármely ajtó 
kinyitása - nyomtató hiba - érmegyűjtés után a pénzügyi adatok továbbítása 
f.        Az automaták és a távfelügyeleti szoftver legyen alkalmas az ajánlatkérő feljogosított munkatársa számára a tarifák, valamint az 
ünnepnapok, munkanapok beállításának programozására. 
g.        A távfelügyeleti szoftver legyen alkalmas egy készülék vagy egy készülék csoport esetében tetszőleges időszakra statisztikai 
adatok szolgáltatására a jegy vásárlási szokásokról, pénzügyi és üzemeltetési adatokról. 
h.        Az automaták képesek legyenek a kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések részére előírt adóügyi egység későbbi 
fogadására; 
i.        A távfelügyeleti rendszer vagy önálló alrendszer minimálisan tárolja a rögzített rendszámokat a parkolás kezdő és befejező 
dátumával, helyszínével. Ehhez az adatbázishoz online lekérdezési lehetőséget biztosítson harmadik fél által fejlesztett informatikai 
rendszer felé. Az ellenőrző szoftverhez történő csatlakozást biztosító interfész elkészítéséhez szükséges technikai információkat és 
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III.1) Részvételi feltételek

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók ismertetése:

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

paramétereket az ajánlatnak tartalmaznia kell.  
 
II.  Szolgáltató üzemeltetési szolgáltatása  
 
1.        Jegy alapanyag papír beszerzése, automatába történő betöltése 
2.        műszaki hibák fogadása, rendszerezése, javítása, adminisztrálása 
3.        érmék ürítése, beszállítása üzemeltető székhelyére, kapcsolódó adminisztráció 
4.        parkoló automaták karbantartása, szükség szerinti tisztítása, kapcsolódó adminisztráció 

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

120

Nem

Nem

Igen

Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 365 napon belül jogosult a megrendelt Eszközök alap mennyiségén túl további 
legfeljebb 5 db parkoló automatát, mint opciós tételeket megrendelni a Szolgáltató közbeszerzési ajánlata szerinti eszközönkénti 
egységáron.

Nem

Nem
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NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P/1. Alkalmatlan jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) az általános forgalmi adó 
nélkül számított teljes árbevétele összesen nem érte el a nettó 60 millió forintot és az általános forgalmi adó nélkül számított, 
közbeszerzés tárgyából (parkoló automaták szállítása, üzemeltetése) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 40 millió 
forintot. Az előírt alkalmassági követelményeknek a jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint. Az a szervezet, amelynek adatait jelentkező a gazdasági és Pénzügyi 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a jelentkező teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(8) 
bekezdéseinek előírásaira is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Jelentkezőnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen a 
benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész alfa szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt 
gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés). Az értékelési szempontra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további AK által felhívott ajánlattevő(k)nek, a Kbt. 65. § (7) 
bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívását követően a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT (közös AT), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes és a közbeszerzés tárgyából (parkoló automaták szállítása, üzemeltetése) 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre illetve, hogy 
mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a P/1. alkalmassági követelmény igazolása 
tekintetében felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra is.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem lehet jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és 
(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok fenn nem állását jelentkező, valamint adott esetben a 
kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az 
alábbiak szerint: A Kbt. 67. § (1) bek alapján jelentkező -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles a 
részvételi jelentkezésben a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) 
Kr. II. fejezetében foglaltak szerint, elegendő az EEKD IV. rész alfa szakasz szerinti nyilatkozat. Közös részvételi jelentkezés esetén a 
közös jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. 
§-ára. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 
jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében jelentkező a részvételi jelentkezéshez köteles 
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás jelentkezőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia. Ajánlatkérő (a 
továbbiakban: AK) Kbt. 69. § (4) bek szerint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 321/2015. (X. 30.) Kr. III. fejezetében foglalt 
igazolására. Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja 
be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a jelentkező, ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra. 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Jelentkező legyen bejegyezve a 
cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett jelentkező legyen bejegyezve a 
2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.  
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A részvételi jelentkezésben elegendő az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum alfa szakasz kitöltése, miszerint a gazdasági szereplő megfelel az alkalmassági követelményeknek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat csak az ajánlattételi szakaszban köteles megadni az alábbiak 
szerint: Magyarországon letelepedett jelentkező esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs 
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; 
nem Magyarországon letelepedett jelentkező esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti 
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (5), (6) 
bekezdéseinek, a Kbt. 136. § (1) bekezdésében, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § 
(1)-(2) meghatározott szabályok szerint, a számla Megrendelő általi, igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik 
Szolgáltató bankszámlájára. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik  
M/1. az ajánlati felhívás feladásától (VI.5) pont szerint) visszafelé számított 6 éven belül befejezett, 9 éven belül megkezdett, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített  
a)        összesen legalább 15 darab parkoló automata szállítására vonatkozó (eladói), vagy bérleti, vagy egyéb használati jogosultság 
biztosítására vonatkozó (bérbeadói, lízingbe adói) referenciával; 
b)        összesen legalább 15 darab parkoló automata összesen legalább 84 hónap időtartamú üzemeltetésére vonatkozó referenciával. 
M/2. az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt 1-1 fő szakemberrel  
a)        egy fő felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki parkoló automaták üzemeltetéséhez és/vagy karbantartásához és/vagy 
javításához kapcsolódó informatikai szolgáltatások nyújtása terén rendelkezik legalább 24 hónap időtartamú tapasztalattal; 
b)        egy fő felsőfokú, vagy technikus, vagy legalább középfokú végzettségű személy, aki parkoló automaták személyes helyszíni 
közreműködést igénylő üzemeltetése és/vagy karbantartása és/vagy javítása terén rendelkezik legalább 24 hónap időtartamú 
tapasztalattal. 
Mindegyik pozícióra egy konkrét szakembert kell jelölni, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető. 
A Kbt. 65. § (6), (7) (9), (11), (12) bekezdés is irányadó. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján jelentkezőnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor a 
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság előzetes igazolására 
elfogadott a nyilatkozat az EEKD-ban (IV. rész alfa szakasz szerint). A Kr. 3. §(3) bekezdése alapján közös részvételi jelentkezés esetén 
a közös jelentkezők mindegyike külön EEKD-t nyújt be. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján az igazolások benyújtására felhívott 
ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:  
M/1. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra a Kr. 21. §(1) bek. a) és 21. §(3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a 
részvételi felhívás feladásától (IV.3) pont szerint) visszafelé számított 6 éven belül befejezett, 9 éven belül megkezdett, a szerződésnek 
és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését a Kr. 22. §(1)-(2) bekezdés szerint. Az igazolás, 
illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), a szerződést 
kötő másik fél neve és címe, a referencia munkát elvégző gazdasági szereplő neve, címe, a szállítás, szolgáltatás tárgya és mennyisége 
(az alkalmassági követelménnyel összevethető tartalommal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlattevő a referenciát közösen (konzorciumban) teljesítette, úgy a referencia-
igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia munka mely részeit teljesítette és a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült. Ajánlatkérő 
kizárólag a referencia munkának ajánlattevő által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés vizsgálata során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 22.§ (5) bekezdésére. A teljesítés kezdő és befejező időpontjának is 
a vizsgált időszakba kell esnie.  
M/2. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) 
pontja alapján a megjelölt szakember önéletrajzát általa aláírva, benne az alkalmassági minimum követelmény szerinti végzettséget 
igazoló dokumentumokat, továbbá ezektől elkülönítve az alkalmassági követelmény szerint vizsgált tapasztalat bemutatását 
[megjelölve: a projekt neve, a megrendelő neve, címe, a szakember által végzett feladat megnevezése (az alkalmassági 
követelménnyel összevethető tartalommal), a szakember feladat ellátásának kezdő és befejező időpontja év, hó pontossággal]. 
Csatolni kell továbbá a szakember tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva az önéletrajzában, vagy 
külön dokumentumban. Minősített ajánlattevők tekintetében a Kr. 24.§ (1) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem

Nem



EKR000123552022IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IgenAz ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

NemIgénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IgenAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

(Az EKR a közzétételre kerülő hirdetmény VI.3. További információk pontjában automatikusan megjeleníti a részvételi jelentkezések 
bontási időpontjaként a részvételi felhívás IV.2.7. pontjában szereplő időpontot.)

Ajánlatkérő a jelenlegi egységes parkolási rendszerének eszközeit egységesen kívánja korszerűbb eszközökre cserélni. Az egységes 
üzemeltetés miatt nem ésszerű a részekre történő ajánlattétel. 
1. Az eljárás első, részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem 
tehet ajánlatot, így a részvételi jelentkezésben nem szerepelhet ajánlati ár és egyéb értékelési 
szempont szerinti megajánlás, ezen feltétel be nem tartása a részvételi jelentkezés 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: (Az ajánlatok bontása alatt a részvételi jelentkezések bontása értendő.)

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2022.04.05 12:00

HU

2022.04.05 14:00

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer a Kbt. 68. § 
és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint. 
Internetcím: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123552022/reszletek

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

érvénytelenséget eredményezi. 
2. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az első körös írásbeli ajánlatok bekérését, 
benyújtását és bírálatát követően ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal a műszaki 
tartalomról és a szerződés feltételeiről, majd végső, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatot kér. 
3. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha 
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte. 
4. Amennyiben jelentkező papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be 
az eljárás során, köteles az EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldányát 
vagy ügyvéd, illetőleg kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját is. 
5. Közös jelentkezés esetén a jelentkezésben csatolni kell a közös jelentkezési megállapodást, 
amely tartalmazza a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást. 
6. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást 
tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy jelentkező/ajánlattevő a 
szervezet nevében az EKR-ben eljárhat. 
7. Jelentkező köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési 
eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 
8. Ajánlatkérő a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest 
valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg. 
9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező szerződéstervezet tartalmazza. 
10. Az eljárásban ajánlatkérői oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271). 
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 
12. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását 
sem önálló, sem közös ajánlattevők számára. 
13. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendeletben meghatározottak 
szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. 
14. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a 
hiánypótlással korábban nem szereplő gazdasági szereplő kerül bevonásra az eljárásba és ezen 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el 
újabb hiánypótlást. 
15. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF, vagy JPG. 
16. Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. 
17. A IV.2.6) pont szerinti időtartam 30 nap.  
18. A hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás jogcíme a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont, mert a szerződés tárgyának műszaki  
összetettségével, továbbá a hosszútávú bérlet pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő 
kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat. 
19. Az ajánlatkérő igényeinek a tárgyalás eredményeként konkrétan meghatározandó minőségi és műszaki követelményeknek 
megfelelő áru és kapcsolódó szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további 
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 
20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja 2022. április 19. 
21. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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IV.2) További információk
IV.2) További információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Kbt. 148. § szerint.
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