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Ajánlattételi felhívás

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet 
székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

GVSX Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Magyarország, 1139 
Budapest Fáy Utca 20

Tel.: 06-1-784-07-96
Email: info@gvsx.hu

Meghívott 
gazdasági 
szereplő

(1 of 1)

IKSZR fejlesztésKözbeszerzés 
tárgya:

Budapesti Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000168232018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Budapesti Rendőr-főkapitányság EKRSZ_
44893390

Budapest HU120 1139

Teve Utca 4-6.

Lengyel György

lengyelg@budapest.police.hu +36 14772121 +36 14435220

www.brfk.hu
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Ajánlatkérő egy modul fejlesztését kívánja beszerezni, részajánlattétel a beszerzés jellegéből adódóan nem lehetséges.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Budapesti Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4-6.II.1.6) A teljesítés helye:

2018.10.31.vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

72000000-5

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HUNUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Perfekt-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság EKRSZ_
40777193

Őrbottyán 2162

Márai Sándor Utca 76.

Kalapos Attila

info@perfekt-tender.hu

www.brfk.hu

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Közrend és biztonság

Szolgáltatás megrendelés

IKSZR fejlesztés

Az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, rendvédelmi célú informatikai 
fejlesztése
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NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.9) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

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:

100Súlyszám / Jelentőség:Ár kritérium:

Költség kritérium:

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, rendvédelmi célú informatikai 
fejlesztése

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés fő helyszíne:

HU11 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

72000000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

IKSZR fejlesztés

Budapesti Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

2018.07.30. 2018.10.31.

Nem

Nem
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Az ajánlattétel a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes Ajánlattevő 1 db számla 

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összeg, a késedelmi kötbér maximális 
mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozási díj 20%-át. Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 30%-a.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmassági minimum követelmények:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Nem

Nem

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát. A Kbt. 102. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 
69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő 
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát – a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartások ajánlatkérő 
általi ellenőrzése mellett – a kizáró okok fenn nem állásának végleges igazolásaként. Az alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő a Kbt
. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni 
az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek 
a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró
okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében és a 69. § (
11) bekezdésében foglaltakra.

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont alapján lefolytatott eljárás során nem kötelező.
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IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

benyújtására jogosult a szoftver hiánytalan leszállítását és üzembe helyezését és betanítását követően a teljesítés igazolás 
kézhezvételekor. A kifizetés Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolások alapján, a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk
. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:42-45. §-ban foglaltaknak megfelelően, banki átutalással történik.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont

2018.07.26.

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az Ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, és a legkedvezőbb 
feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) során kívánja véglegesíteni a szakmai, valamint a szerződéses 
feltételeket, különös tekintettel az ellenszolgáltatás összegére. Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a 
jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartson. Ajánlatkérő az első tárgyalási forduló 
megtartását követően a következő tárgyalási forduló időpontjáról vagy a végleges ajánlat benyújtásának határidejéről írásban értesíti 
Ajánlattevőt. A tárgyalások során sor kerül írásbeli módosított ajánlat bekérésére. Ezt követően az értékelési szempontokra vonatkozó 
végleges ajánlatot az ajánlattevőnek írásban kell benyújtani. Módosított ajánlat benyújtása csak az ajánlatkérő felkérését követően, az 
ajánlatkérő által meghatározott körben lehetséges. Az ajánlatkérő a végleges ajánlattételi határidő leteltével zárja le a tárgyalásokat 
és ezt tekinti a tárgyalások befejezésének. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Az ajánlattevő a végleges 
ajánlatához 30 napig kötve van. Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít. Ahol a Kbt. tárgyalási jegyzőkönyv 
átadását vagy megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni. A 
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2018.07.02.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

FAKSZ: Kalapos Attila 00032, Bajnóczi Gabriella 00054, info@perfekt-tender.hu, 1535 Budapest, Pf. 904.

V.3) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.2) Az ajánlati biztosíték

Nem releváns, ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

Külön kötetben megküldésre kerül.

V.1.2) Műszaki leírás:

Szerződéstervezet külön kötetben megküldésre kerül.

V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére nem kerül sor.)

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

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

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.3.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.3) Adminisztratív információk

tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező
személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányának az ajánlatban történő csatolása, vagy a 
tárgyaláson történő átadása szükséges. Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét Ajánlatkérő 
ellenőrzi. Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki 
szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni.

2018.07.20. 10:00

HU

30

2018.07.20. 12:00

Nem




