5szem.-es áruszáll.(pick-up) terepj. haszongépj.ek
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2018/245
Árubeszerzés
Helyesbítés/2015 EUHL

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

34130000-7
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

2018.12.18.
23163/2018

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11889331
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Róbert
Telefon: +36 87555264
E-mail: bfnp@bfnp.hu
Fax: +36 87555261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bfnp.hu
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II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 5szem.-es áruszáll.(pick-up) terepj. haszongépj.ek
Hivatkozási szám: EKR000749352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34130000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a
KEHOP-4.2.0-15-2016-00003, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00057, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 19758 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 216 - 493382
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
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VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Az 1-10 részek vonatkozásában érvényességi feltétel: a gépjármű vegyes tartozó, gyár által
megállapított üzemanyag fogyasztása nem lehet magasabb, mint 10 liter / 100 km, valamint a
gyár által megadott CO kibocsátása nem lehet magasabb, mint 230 g / km.
A 11-12. részek vonatkozásában az érvényességi feltétel: a gépjármű vegyes üzemhez tartozó,
gyár által megállapított üzemanyag fogyasztása nem lehet magasabb, mint 11 l/ l00km,
valamint a gyár által megadott CO2 kibocsátása magasabb, mint 250 g/km.
2. Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el
újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
3. Ajánlattevő köteles az ajánlatban cégszerűen aláírt kereskedelmi ajánlatot benyújtani,
melyen részenként (amennyiben releváns: több részre történő ajánlattétel esetén) tételenként
(gépjármű ára, regisztrációs adó, üzembe helyezés díja, forgalomba helyezés költsége stb.)
feltünteti a nettó ajánlati árat (bírálati szempontot), amely tartalmazza a forgalomba helyezés
minden költségét, továbbá felismerhetően (pl. másik oszlopban) ugyanezen költségeket bruttó
értéken (ahol ez releváns). Ajánlatkérő bírálati/értékelési szempontként a forgalomba helyezés
költségeivel együtt számított nettó ajánlati árat hasonlítja össze és értékeli, az összesített
bruttó ár pedig a létrejövő szerződés része lesz. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.
) 5.§ (3)-(4) bekezdése alapján nyilatkozik az Ajánlatkérő, hogy mint költségvetési szerv az Itv.
5.§ (1) bekezdés c) pontja, (2) és (4) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben
részesül, mivel az eljárás megindítását megelőző 2017. évi naptári évben folytatott
tevékenységéből származó eredménye után a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége nem keletkezett és a 2018. évben adófizetési kötelezettsége előreláthatóan nem
keletkezik.
4. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók.
5. Az ajánlathoz csatolni kell:
– ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell);
– az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot;
– a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, ajánlatkérői felhívás esetén az igazolásokat (Kbt.
69. § (4) bekezdés);
– Kbt. 25. § (3) –(4) szerinti nyilatkozat csatolása szükséges.
– az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén
ajánlattevők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
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– ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
– amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait,
igazolásait, szerződéseit figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére.
– Kereskedelmi ajánlatot és részletes műszaki leírást (közbeszerzési dokumentumok részeként
csatolt „Részletes műszaki leírás”) a megajánlott gépjárművekről.
6. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a
cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást szintén csatolni kell.
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT az I. számú FOLYTATÁS felhívás VI.4.3. pontjában, a II. számú
FOLYTATÁSA a felhívás III.1.2. pontjában
Helyesen:
1. Az 1-10 részek vonatkozásában érvényességi feltétel: a gépjármű vegyes tartozó, gyár által
megállapított üzemanyag fogyasztása nem lehet magasabb, mint 10 liter / 100 km,valamint a
gyár által megadott CO2 kibocsátása nem lehet magasabb, mint 230 g/km.
A 11-12. részek vonatkozásában az érvényességi feltétel: a gépjármű vegyes üzemhez
tartozó,gyár által megállapított üzemanyag fogyasztása nem lehet magasabb,mint 11 l/ l00km,
valamint a gyár által megadott CO2 kibocsátása nem lehet magasabb,mint 250 g/km.
2. Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el
újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
3. Ajánlattevő köteles az ajánlatban cégszerűen aláírt kereskedelmi ajánlatot benyújtani,
melyen részenként (amennyiben releváns: több részre történő ajánlattétel esetén) tételenként
(gépjármű ára,regisztrációs adó, üzembe helyezés díja, forgalomba helyezés költsége stb.)
feltünteti a nettó ajánlati árat (bírálati szempontot), amely tartalmazza a forgalomba helyezés
minden költségét, továbbá felismerhetően (pl. másik oszlopban) ugyanezen költségeket bruttó
értéken (ahol ez releváns). Ajánlatkérő bírálati/értékelési szempontként a forgalomba helyezés
költségeivel együtt számított nettó ajánlati árat hasonlítja össze és értékeli, az összesített
bruttó ár pedig a létrejövő szerződés része lesz. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törv. (Itv. )
5.§ (3)-(4) bekezdése alapján nyilatkozik az Ajánlatkérő, hogy mint költségvetési szerv az Itv. 5.§
(1) bekezdés c) pontja, (2) és (4) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben
részesül, mivel az eljárás megindítását megelőző 2017. évi naptári évben folytatott
tevékenységéből származó eredménye után a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége nem keletkezett és a 2018. évben adófizetési kötelezettsége előreláthatóan nem
keletkezik.
4. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók.
5. Az ajánlathoz csatolni kell:
– ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell);
– az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot;
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– a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, ajánlatkérői felhívás esetén az igazolásokat (Kbt.
69. § (4) bekezdés);
– Kbt. 25. § (3) –(4) szerinti nyilatkozat csatolása szükséges.
– az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén
ajánlattevők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
– ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
– amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait,
igazolásait, szerződéseit figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére.
– Kereskedelmi ajánlatot és részletes műszaki leírást (közbeszerzési dokumentumok részeként
csatolt „Részletes műszaki leírás”) a megajánlott gépjárművekről.
6. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a
cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást szintén csatolni kell.
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT az I. számú FOLYTATÁS felhívás VI.4.3. pontjában, a II. számú
FOLYTATÁSA a felhívás III.1.2. pontjában
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
..
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az EKR 2018.12.08. 10:10-től 2018.12.10. 8:25-ig tartó teljes
üzemzavara miatt a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján kerül sor.
Továbbá módosult az ajánlati felhívás VI.3. További információk pontjának 1.) alpontja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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