A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (4) – (6)
bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve aláírásommal és a névjegyzékbe vétel során kapott lajstromszámot
feltüntető pecséttel látom el a közbeszerzési eljárás során keletkezett, a (6) bekezdésben meghatározott dokumentumokat:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés
kivételével – a közbeszerzési dokumentumokat,
b) – elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében az elektronikus rendszer által generált bontási
jegyzőkönyv kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegezést, összegezéseket.

Az Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok megküldésének napja:
2017. november 20.

Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljáráshoz
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Nemzeti azonosítószám: 2
AK00601

Postai cím: Kossuth L. u. 16.
Város: Csopak

NUTS-kód: HU213

Postai irányítószám:
8229

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Fischer József, Gál Róbert

Telefon: +36 87 555 260

E-mail: fischerj@bfnp.kvvm.hu; bfnp@bfnp.hu

Fax: +36 87 555 261

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://bfnp.hu/
A felhasználói oldal címe: (URL) http://bfnp.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: (URL)
www.dropbox.com
A dokumentáció elektronikus úton történő letöltését a „Visszaigazoló adatlap” kitöltésével és a
gordos.livia@arzano.hu elektronikus levélcímekre történő visszaküldésével igazolni kell. A kitöltött adatlapot
és megküldésének igazolását csatolni kell az ajánlathoz.
Ajánlatkérő Összefoglaló tájékoztatást tett közzé a Kbt. 113. (1)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően
2017. év november 08. napján.
Jelen Eljárást megindító felhívás azon gazdasági szereplők részére kerül megküldésre, akik érdeklődésüket az
Összefoglaló tájékoztatás IV.1.1) pontjában foglalt határidő lejártáig jelezték, továbbá mindazoknak, akiket az
Ajánlatkérő saját kezdeményezésre hív fel ajánlattételre.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget
tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Közbeszerzési dokumentumok)
készít.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a
Közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
 másik cím: (adjon meg másik címet)
Lebonyolító szervezet: Arzano Management Kft.
1036 Budapest, Viador utca 3. Fszt. 2.
Gordosné Dr. Fekete Lívia Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
E-mail: info@arzano.hu
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő
lejártáig, amelyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével az Arzano
Management Kft. részére az info@arzano.hu e-mail címre – történő haladéktalan visszaküldésével igazolni
kell.
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
 a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű

Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Közjogi szervezet

Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb tevékenység:

Egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbuszszolgáltatások

Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése
Víz

Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

Postai szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: 8 db terepjáró beszerzése

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
34113000-2
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
34113300-5
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás  Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
8 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (platós duplakabinos kivitelűek),
terepgumival szerelten, fűthető első üléssel, fűthető külső tükrökkel, haspáncéllal és vonóhoroggal (Toyota
Hilux vagy azzal egyenértékű)
1. Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.

2. A megajánlott járműnek újnak kell lennie, sem külföldön, sem Magyarországon nem volt forgalomban.
3. Az ajánlati ár tartalmazza a gépjármű teljes vételárát és valamennyi egyéb adót, díjat és költséget
(regisztrációs adó, üzembe helyezés díja, forgalomba helyezés költsége stb.) is, továbbá a kötelező
szervízeltetés díját és az ajánlatkérő nevére szóló végleges forgalomba helyezés költségeit.
4. A 14/2012. 8VI. 8.) NFM utasítás szerint a bruttó árnak tartalmaznia kell – a vagyonszerzési illeték és
a kötelező biztosítás kivételével – mind a behozatallal, mind a forgalomba és üzembe helyezéssel
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, Áfa, adók, díjak, illeték, kötelező felszerelések és
KRESZ tartozékok ára, hatósági jelzések, műszaki vizsga, KVF díja és törzskönyv).
5. Ajánlattevő szerződésben vállalja, hogy a gépkocsit kifogástalan állapotban, a gyártó által tanúsított
műszaki paraméterekkel Vevőnek átadja.
6. Ajánlattevő köteles a gépkocsit a szerződéskötést követő 90 napon belül, a Vevő részére véglegesen
forgalomba és üzembe helyezett állapotban, érvényes hatósági jelzésekkel, környezetvédelmi
igazolólappal, kötelező KRESZ tartozékokkal, valamint a szükséges okmányokkal Vevő részére átadni.
Eladó köteles a gépkocsihoz magyar nyelvű kezelési utasítást biztosítani.
7. Ajánlattevő szavatolja, hogy a gépjármű mindenben megfelel a közbeszerzési eljárás dokumentációja
műszaki leírásában rögzített feltételeknek, továbbá, hogy a gépjármű per-, teher- és igénymentes,
ajánlatkérő tehermentes tulajdonszerzésének nincsen akadálya, továbbá felelősséget vállal azért, hogy
ajánlatkérő a gépjárműre korlátozásmentes tulajdonjogot szerezzen.
8. Ajánlattevő a tulajdonba és birtokba adással egyidejűleg köteles átadni a gépjármű műszaki adatlapját
(járműkísérő lapját), törzskönyvét, forgalmi engedélyét, szervizkönyvét, garancialevelét és valamennyi
kísérőokiratát.
9. Ajánlattevő a megajánlott gépjárműre és kiegészítő felszereléseire vonatkozóan minimálisan 3 évre,
vagy 100 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű garancia biztosítását, továbbá az első
két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.
A szállítandó jármű adózási szempontból történő besorolása: tehergépjármű.
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12

valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre: [ ]

csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen
oda szerződéseket:
 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő egy szerződésben kívánja odaítélni a beszerzést, tekintve, hogy 8 db egyforma autót kíván
beszerezni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2

Rész száma: 2

8 db terepjáró beszerzése

1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2

Fő CPV-kód: 1
34113000-2
Kiegészítő CPV-kód: 1 2
34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU213 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye:
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
H-8225 Csopak, Kossuth L. u. 16.
NUTS kód: HU213
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
8 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (platós duplakabinos kivitelűek),
terepgumival szerelten, fűthető első üléssel, fűthető külső tükrökkel, haspáncéllal és vonóhoroggal (Toyota
Hilux vagy azzal egyenértékű)
Gépjármű műszaki leírás a mellékelt dokumentumokban leírtak szerint.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: Vállalt jótállás teljes időtartama: hónapokban meghatározva
(minimum 36 – maximum 60 hónap) / Súlyszám: 1 2 20
Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
 Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
Ajánlatok kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint: legjobb ár-érték arány
megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy
költség is szerepel.
Ajánlatok kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint: legjobb ár-érték arány
megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy
költség is szerepel.
1.
2.

Nettó ajánlati ár: … Ft / Súlyszám: 70
Vállalt jótállás teljes időtartama: hónapokban meghatározva (minimum 36 – maximum 60 hónap) /
Súlyszám: 30

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 pont
A „Nettó ajánlati ár” részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő. A
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat a maximális (10) pontot kapja, a többi ajánlat pontszámai az ezekhez
történő értékarányosítással kerülnek meghatározásra, a dokumentációban megadott képlet szerint.
A „Vállalt teljes jótállás időtartama” részszempont értékelése:
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi
küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező
pontszámot kapnak: azaz a 36 hónap 0 pontot kap.
A legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés
során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak: azaz a 60 és feletti hónap egyaránt 10
pontot kapnak.

Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás
pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő az érvényességi küszöb feletti többlet vállalásokat értékeli, ennek megfelelően a felolvasólapon is
ezt az értéket kéri rögzíteni az ajánlattevőktől.
A két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) +
Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból
levonásra kerül.
A Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározása tekintetében készített útmutatója szerint:
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok
Az útmutatóban foglaltak alapján a 2. értékelési szempont esetében a képletben alkalmazott Alegkedvezőbb
minden esetben az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték.
A szerződéstervezet 4.8. pont rendelkezése alapján a 36 hónapos jótállás szerződéses feltétel, a 36 hónap feletti
megajánlás pedig többletjótállási időtartamként értelmezendő. Így ajánlatkérő kizárólag a 36 hónap feletti
többletjótállást értékeli, mint minőségi szempontot. A 0 hónapos megajánlás így nem eredményezi az ajánlat
érvénytelenségét. Ezért az értékelés során adható pontszámok alsó határa 0 pontban került meghatározásra, tehát
a 36 hónapos meghatározás 0 pontot kap.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb
szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad: Jelen eljárásban ez a 60 hónapot meghaladó jótállási vállalás, mely megajánlás a 60 hónappal
azonos pontszámot kap. Továbbá ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan
elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: jelen eljárásban ez a 36 hónapos megajánlás.
Azaz ajánlatkérő 60 hónapban határozza meg az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális (10) pontot adja. Ajánlatkérő a 36 hónapot el nem érő
vállalást tartalmazó ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
kizárólag egész hónapokra tehető ajánlat, tört hónap megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
Az egyes résszempontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszámmal felszorzásra, a szorzatok pedig
ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb
összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz.
Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő - közjegyző
jelenlétében - az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ]vagy napban: 90 Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
vagy Kezdés: ééé/hh/nn / Befejezés: ééé/hh/nn
A szerződés meghosszabbítható

igen  nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

igen  nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

igen  nem Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen  nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alvállalkozó és kapacitást nyújtót vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §.
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjának szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró
okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti -

vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja
az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában a nyilatkozatával
egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy
kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (azaz jelen felhívás) közvetlen megküldését követő keltezésű
nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:
Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került
meghatározásra, ennek indokolása: 2

M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő (közös
ajánlattevő) részéről csatolandó az eljárást
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
megindító felhívás feladásától visszafelé
az eljárást megindító felhívás megküldésétől
számított megelőző három év (36 hónap, a
visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen
vizsgált időszak alatt leszállított) során az
teljesített legalább összesen legalább 5 db 5
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
személyes áruszállító (pick-up) terepjáró –
teljesített legjelentősebb, a beszerzés
haszongépjármű
szállítására
vonatkozó
tárgyával megegyező (pick-up gépjármű
referenciával.
beszerzés) szolgáltatásainak ismertetése vagy
A követelmény több referenciával is teljesíthető.
az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti
nyilatkozata. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell legalább:
‒ a
szerződést
kötő
másik
fél
megnevezését, címét,
‒ a referenciát adó nevét, elérhetőségét,
‒ a teljesítés idejét (kezdő és befejező
időpontja),
‒ a szállítás tárgya, valamint mennyisége,
‒ továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Előzetes igazoláskor a Kbt. 114.§ (2) bekezdés
szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges, a további
igazolási módok pedig a Kbt. 69.§ (4) bekezdés
szerinti felkérés esetén relevánsak.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (1a) bekezdése szerint a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21/A. §-ban foglaltaknak megfelelően a teljesítés
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. § szerint az ajánlattevő illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással lehet igazolni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal
élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2
Kötbérek:
Nyertes Ajánlattevő kötbérfelelősséggel tartozik, ha olyan okból, amelyért felelős
‒
‒

késedelmesen teljesít,
a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsult).

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályozást a Közbeszerzési dokumentumok, illetve a
szerződéstervezet tartalmazzák.
A kötbérek alapja: a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék (szállított gépkocsi) nettó vételára.
A késedelmi kötbér mértéke: a nettó vételár napi 0,5 %- a. A késedelmi kötbér alapja a gépjármű nettó vételára,
maximális mértéke a teljes nettó vételár 10%-a, melynek elérése után fennáll Vevő lehetősége, hogy felmondja
a szerződést.
A meghiúsulási kötbér (nem teljesítés) mértéke: 30 % A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen
teljesített termék (szállított gépkocsi) nettó vételára.
A késedelmi kötbér maximum mértékénél felhívjuk a figyelmet a szerződéstervezet 6.6 c) pontjában
foglaltakra:
6.6 A szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazására
különösen akkor kerülhet sor, ha Eladó
a) részéről történt szerződésszegő felmondás,
b) elleni csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás megindítása,
c) a szerződés 6. pontja szerinti kötbér maximum elérése vagy 20 napos késedelem elérése miatt kerülhet
sor.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlái átutalással
kiegyenlítésre, a Kbt. 135. § (4) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint. A kifizetés kapcsán irányadó továbbá a Kbt. 135. § (5) bekezdése,
valamint a Ptk. 6:155. §-a is.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételekkel kapcsolatos részletes szabályozást az Egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös
ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás

Versenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

Innovációs partnerség

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentesére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/11/30 Helyi idő: 10:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar 1
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2017/11/30 Helyi idő: 10:00 Hely: 1036 Budapest, Viador utca 3. Fszt. 2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (2), (4), (6) bekezdése szerint jár el. Az
ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen  nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
 A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ha feltételesben indítsuk, a Korm.határozat elfogadásáig, akkor kell annak az indokolása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 840.000 HUF
A befizetés helye vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár 100480005-01711954
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az átutalási megbízást vagy átutalás igazolását másolatban kérjük benyújtani, a bank
vagy biztosító által vállalt garancia biztosítását vagy kezességvállalást tartalmazó nyilatkozatot,
eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni!
Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig
kell ajánlatkérő rendelkezésre bocsájtani.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a nyertes ajánlattevő,
valamint – amennyiben az összegezésben megjelölésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot tevő
részére a szerződéskötést követő tíz napon belül nem kerül visszafizetésre, a megkötött szerződést
megerősítő mellékkötelezettséggé válik.
Közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
(azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése  igen nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné
nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: … Pénznem: HUF
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ 2
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 2 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: 2
Jelen felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározottak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. A jelen felhívás VI.3.4) pontja szerint az ajánlatban meg kell jelölni
2. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
3. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjai szerint). A nemleges nyilatkozatot is csatolni
kell.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
eredeti aláírt példányban. (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)

5. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint)
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti
információkat.
7. Az ajánlathoz csatolni kell:
8. 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 (Ctv.) 9. § (1) bekezdése
szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban;
9. 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; Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X.30.) Korm. r.
13. §) A nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani.
10. amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.§
(7) bekezdésére.
11. Ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján.
12. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles
másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem
elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
13. Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás
nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl. ajánlatkérő,
alvállalkozó nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által
meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.
14. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy
továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által
aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia
kell a meghatalmazott meghatalmazást elfogadó nyilatkozatát, és aláírását/szignómintáját is.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás)
aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő
(alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a
képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat,
kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.
15. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi
felelős magyar fordítást is.
16. A különböző devizák forintra történő átszámítása esetében a Magyar Nemzeti Bank – az ajánlattételi
felhívás megküldésének napján érvényes – hivatalos deviza középárfolyama alapján kell átszámítani
magyar forintra. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Amennyiben az ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely adatát fel
kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat

egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási
cégiratokat.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban az irányadó jog a magyar jog. Az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
19. Eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Gordosné Dr. Fekete Lívia.
Lajstromszám: 00925.
20. Kérjük, ajánlattevő csatolja a megajánlott gépjármű fotóját, műszaki leírását, a megajánlott gépjármű
gyártójának, típusának megjelölését, továbbá a megajánlott gépjármű specifikáció szerinti műszaki
követelményeknek való megfelelést igazoló adatokat, minden a specifikációban meghatározott
műszaki követelményre kiterjedően.
21. A szerződés teljesítéséhez a rendelkezésre álló fedezet: nettó 56.000.000 Ft. Az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a Kbt. 75.
§ (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
22. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

