Tájékoztató ajánlati felhívás módosításáról - Parkolójegy kiadó
automaták beszerzése és üzembe helyezése
Közbeszerzési Értesítő száma:

2015/90
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Parkolójegy kiadó automaták és tartozékai beszerzése, azok
leszállításával, helyszíni telepítésével és üzembe
helyezésével Veszprém város közigazgatási területére, a
parkolójegy kiadó automaták használati jogának
megszerzésével - vételi jog kikötésével - bérleti szerződés
keretében. Nyertes ajánlattevő feladata 44 darab
parkolójegy-kiadó automata és tartozékai, a hozzá tartozó
szoftverekkel valamint internet alapú távfelügyeleti
rendszerrel együtt történő leszállítása, telepítése és
üzembe helyezése Veszprém város közigazgatási területére
az Ajánlatkérő által meghatározott telepítési helyszínekre. A
parkolójegy kiadó automatákat ajánlatkérő 72 hónapos
határozott időtartamú bérleti szerződés keretében kívánja
használatba (bérbe) venni. Nyertes ajánlattevő 72 havi
időtartamra köteles a parkoló automaták rendeltetésszerű
működéséhez szükséges, és a Dokumentációban
meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő
szoftverekre valamint internet alapú távfelügyeleti
rendszerre vonatkozóan ajánlatkérő részére felhasználási
jogot biztosítani. Nyertes ajánlattevő köteles telepítési tervet
készíteni, és ennek megfelelően végezni a parkoló
automaták telepítését. A parkoló automaták üzembe

Beszerzés tárgya:

helyezését a szerződés megkötésétől számított 8 héten
belül kell ajánlattevőnek teljesítenie. A jelenleg üzemelő
parkolóórák leszerelése nem képezi ajánlattevő feladatát,
azt ajánlatkérő végzi el. A parkoló automatákat azok
ajánlatkérő részére történő leszállítását követően, azok
helyszíni telepítésével egy időben próbaüzemeltetésre
össze kell szerelni. A szerződésszerű üzembe helyezés
feltétele 1 hét sikeres próbaüzem, amely időtartam
beleszámítandó az üzembe helyezési határidőbe. Nyertes
ajánlattevőnek a parkoló automaták működtetését be kell
tanítania ajánlatkérő kijelölt munkatársainak. Ajánlattevő ajánlatkérő vételi jogának gyakorlásától függetlenül - 6 éven
át köteles biztosítani a parkoló automaták
alkatrészellátását. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében
foglaltakra tekintettel valamennyi, az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt
dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő
megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. A parkoló
automatákkal kapcsolatos részletes műszaki
követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Nyílt
2015.08.10.
14351/2015
38730000-1
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

true

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08745
Postai cím: Házgyári út 1.
Város: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Simon Tibor
Telefon: +36 88545113
E-mail: simont@vkszrt.hu
Fax: +36 88545166
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vkszrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése használati joguk - vételi joggal
történő - megszerzésével.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Parkolójegy kiadó automaták és tartozékai beszerzése, azok leszállításával, helyszíni telepítésével
és üzembe helyezésével Veszprém város közigazgatási területére, a parkolójegy kiadó automaták
használati jogának megszerzésével - vételi jog kikötésével - bérleti szerződés keretében.
Nyertes ajánlattevő feladata 44 darab parkolójegy-kiadó automata és tartozékai, a hozzá tartozó
szoftverekkel valamint internet alapú távfelügyeleti rendszerrel együtt történő leszállítása,
telepítése és üzembe helyezése Veszprém város közigazgatási területére az Ajánlatkérő által
meghatározott telepítési helyszínekre. A parkolójegy kiadó automatákat ajánlatkérő 72 hónapos
határozott időtartamú bérleti szerződés keretében kívánja használatba (bérbe) venni.
Nyertes ajánlattevő 72 havi időtartamra köteles a parkoló automaták rendeltetésszerű
működéséhez szükséges, és a Dokumentációban meghatározott műszaki paramétereknek
megfelelő szoftverekre valamint internet alapú távfelügyeleti rendszerre vonatkozóan ajánlatkérő
részére felhasználási jogot biztosítani.
Nyertes ajánlattevő köteles telepítési tervet készíteni, és ennek megfelelően végezni a parkoló
automaták telepítését. A parkoló automaták üzembe helyezését a szerződés megkötésétől
számított 8 héten belül kell ajánlattevőnek teljesítenie. A jelenleg üzemelő parkolóórák leszerelése
nem képezi ajánlattevő feladatát, azt ajánlatkérő végzi el.
A parkoló automatákat azok ajánlatkérő részére történő leszállítását követően, azok helyszíni
telepítésével egy időben próbaüzemeltetésre össze kell szerelni. A szerződésszerű üzembe
helyezés feltétele 1 hét sikeres próbaüzem, amely időtartam beleszámítandó az üzembe helyezési
határidőbe.
Nyertes ajánlattevőnek a parkoló automaták működtetését be kell tanítania ajánlatkérő kijelölt
munkatársainak.
Ajánlattevő - ajánlatkérő vételi jogának gyakorlásától függetlenül - 6 éven át köteles biztosítani a
parkoló automaták alkatrészellátását.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében
foglaltakra tekintettel valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben
elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az
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egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A parkoló automatákkal kapcsolatos részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció
tartalmazza.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38730000-1

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 10775 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 122 - 222270 2015/06/27 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2015/06/24 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)
Befejezetlen eljárás Javítás x További információ
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
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Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
Mindkettő
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok:
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett:
2015/08/10 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
Helyesen:
2015/08/26 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett:
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2015/08/10 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
Helyesen:
2015/08/26 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
2015/08/10 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
Helyesen:
2015/08/26 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1. A dokumentáció módosuló pontjai:
- II/ 2. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása,
- IV. Műszaki leírás,
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- V. Szerződéstervezet.
2. A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt dokumentációt Ajánlatkérő jelen hirdetmény megjelenésének napján
egyidejűleg, térítésmentesen, elektronikusan megküldi valamennyi, az ajánlati dokumentációt már
átvett gazdasági szereplő részére.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2015/08/03 (nap/hónap/év)
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