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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185372-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Sajókaza: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz
2015/S 102-185372

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK19956
külterület külterület 082/15.
Címzett: Sztupák Péter
3720 Sajókaza
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 48312797
E-mail: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu
Fax:  +36 48312797
További információ a következő címen szerezhető be:
Dr. Kónya Tamás
Szent János u. 2. 1/2.
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Internetcím: www.drkonya.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Dr. Kónya Tamás
Szent János u. 2. 1/2.
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Internetcím: www.drkonya.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Dr. Kónya Tamás
Szent János u. 2. 1/2.
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
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Internetcím: www.drkonya.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: nonprofit Kft.

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: hulladékgazdálkodás

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Közúti gépjárművek javítása, közúti gépjárművekhez javítóanyag, fenntartási anyag beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Magyarország, Sajókaza.
NUTS-kód HU311

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés közúti gépjárművek javítására, közúti gépjárművekhez javítóanyag, fenntartási anyag
beszerzésére (a járművek gyártmány szerinti összetételét a dokumentáció műszaki leírása tartalmazza),
garancia- és szavatossági időn túli javítására, karbantartására és adott esetben műszaki megvizsgálási
feladatainak elvégzésére.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
34330000, 50112000, 50110000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Közúti gépjárművek javítása 2 000 óra -50 % keret időtartamban, közúti gépjárművekhez javítóanyag,
fenntartási anyag beszerzése, gyártmánytól független, karbantartása és műszaki megvizsgálása 24 hónap
időtartamra.
A tételes alkatrészeket a dokumentáció tartalmazza, melytő ajánlatkérő –30 %-ban eltérhet.
Ajánlatkérő nettó 15 000 000 HUF keretösszeget határoz meg, melyet opcionálisan az előre nem látható
alkatrészigényre használhat fel, a biztosított kedvezmény felhasználásával.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

www.drkonya.hu
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Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítés érdekében késedelmi és hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség
vállalását írja elő.
A késedelmi kötbér összege az eseti megrendelés teljes nettó összegének a 0,5 %-a/nap (maximális mértéke a
vetítési alap 15 %-a).
A hibás teljesítési kötbér összege az eseti megrendelés teljes nettó összegének 2 %-a/nap (maximális mértéke
a vetítési alap 20 %-a).

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 130. § (4) és a Ptk.6:130. § (1)(2) meghatározott kötelező szabályok
alkalmazásával a számla igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül. Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem teszi lehetővé ajánlatkérő.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1) Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56.
§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1) és 2) pontban meghatározott kizáró okok az
eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 2–8. § és 10–11. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában
foglalt kizáró okok hiányáról. Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A 310/2011.
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(XII.23.) Korm. Rendelet 7. §-ára tekintettel. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatban.
A fentiek szerinti igazolások tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy azoknak a felhívás feladását követően
keletkezett igazolásoknak kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja, valamint a 310/2011
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerinti alábbi útmutatókra, melyek a www.kozbeszerzes.hu honlapon
elérhetőek:
— A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám,
1.6.2012.)
— A Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014-án kiadott „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról
a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57.
szám).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.) Ajánlattevőnek a
310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia szükséges valamennyi
pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számlája tekintetében a számlavezető pénzügyi intézmény által
kiállított nyilatkozatot, legalább a következő tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma,
— a számlanyitás dátuma,
— előfordult-e a számlán 90 napnál hosszabb sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától
visszaszámított, azt megelőző 12 hónapos időszakban, ill. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. §-ában és a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet II. fejezetében
foglaltak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő:
P1.) amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban egyik pénzforgalmi
számláján sem fordult elő 90 napnál hosszabb sorban állás.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Korm. Rendelet 16. §
(1) bekezdése szerinti igazolással az ajánlattevőnek ismertetnie kell az eljárást megindító (ajánlati) felhívás
feladásától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (meghatározott
járműtípus(ok)ra vonatkozó javítás, karbantartás és gépjármű alkatrészek és fenntartási anyagok szállításai)
szerinti szolgáltatásait, legalább az alábbi tartalommal:
— a teljesítés ideje;
— a szerződést kötő másik fél megnevezése;
— a szolgáltatás tárgya;
— az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban megadva);
— saját teljesítés aránya;
— igazolás arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

www.kozbeszerzes.hu
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M2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1a.) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a vizsgált három évben javítás, vagy karbantartás
szerződésszerű elvégzését igazoló referenciával, amelynek nettó értéke együttesen eléri az 50 000 000 HUF-
ot.
M1b.) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a vizsgált három évben összesen szállításokat igazoló
referenciával, amelynek nettó értéke együttesen eléri a 50 000 000 HUF-ot.
M2.) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább egy javítóműhellyel:
— a javítóműhely és a központi cím közötti, közúton mért távolság nem haladja meg a 30 km-t;
— az ajánlat tárgyát képező a dokumentációban nevesített gépjárműtípusok javításához, legalább 3 db
szerelőaknával és minimum 10 tonna teherbírású emelővel ellátott tehergépjármű szerelőállással;
— co2 védőgázas hegesztő berendezés;
— hitelesített fékhatásméréssel rendelkező munkaállomás rendelkezzen.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Rezsióradíj (1 javítási óra nettó díja). Súlyszám 40
2. Az ajánlatban szereplő alkatrészek, valamint a típus független termékek „Mindösszesen” nettó ára. Súlyszám
60
3. Az árajánlati táblázatban nem szereplő termékekre a megadott típusokra vonatkozólag alkalmazott
kedvezmény mértéke (%). Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.7.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 101 600 HUF
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A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti
(elérheti). A dokumentáció bruttó (80 000 HUF +áfa) ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti
szervezet köteles megfizetni az A/II) mellékletben megjelölt képviselő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12033007-00119612-00100005 számú számlájára történő befizetéssel.
A dokumentáció e-mailben történt írásbeli kérelemre elektronikusan kerül megküldésre az ajánlattételi határidő
lejártának napján 10:00 óráig.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.7.2015 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27.7.2015 - 10:00
Hely:
A/III) melléklet szerint.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson, a bontás a Kbt. 62. § (1), (3), (4), (7) bekezdéseinek megfelelően
történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-100
2) Az értékelés módszere: Az értékelésre kerülő ajánlati elemek:
— Rezsióradíj (1 javítási óra díja).
— Az ajánlatban szereplő alkatrészek, valamint a típus független termékek „Mindösszesen” nettó ára.
— Az árajánlati táblázatban nem szereplő termékekre a megadott típusokra vonatkozólag alkalmazott
kedvezmény mértéke (%).
A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a
maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő egyenes
arányosítással kerülnek meghatározásra.
Az értékeléskor elért pontszámok a bírálati részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után
ajánlattevőnként kerülnek összegezésre. A legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.
Ajánlatkérő azonos pontszám esetén a Kbt. 72. § (2) bekezdése szerint jár el.
3) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4) Az ajánlatban az következő dokumentumokat kell csatolni:
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— oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék
— Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólap, a 62. § (3) bekezdése szerinti adatokkal
— nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint a Kkvt. szerinti minősítésről
— nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti tartalommal
— az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, illetőleg – ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
igénybe vesz – az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre
jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának)
egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt
meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz.
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
— az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, illetőleg – ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
igénybe vesz – az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet nyilatkozata arról, hogy változás-
bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság
nyilvántartásában. Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/ kapacitást biztosító szervezet (cég)adataiban
változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság
által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott
tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett)
változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is.
— nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltakra, azt nemleges tartalom esetén is
csatolni kell az ajánlathoz;
— az ajánlattevő pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézménye(i)nek megnevezéséről és az azok által
vezetett pénzforgalmi számlák számairól szóló nyilatkozatot, amelyben fel kell tüntetni a cégkivonatban még
szereplő, de már nem aktuális számlákat is, a számla megszüntetésének időpontjával és a megszűnésre
vonatkozó utalással;
— nyilatkozat a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségek betartásáról,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni;
— nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés
teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről;
— nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk
megtartásáról;
— titoktartási nyilatkozat a javítás során felmerült adatok megtartásáról;
— nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .PDF fájl) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik;
— nyilatkozat az adott telephely gépjárműjavító tevékenységének az Önkormányzat felé az 57/2013.
(II.27.) kormányrendelet előírásainak megfelelő bejelentéséről az erre vonatkozó dokumentumok egyszerű
másolatának mellékelésével;
— ajánlattevő nyilatkozata, miszerint nyertessége esetén csatolni fogja a szerződés tárgyára vonatkozó
(vagy arra kiterjesztett) kárösszegű érvényes felelősségbiztosítási kötvényt, legkésőbb a szerződéskötés
időpontjáig;
— ajánlattevő kereskedelmi ajánlata a dokumentációban meghatározottak szerint. A %-os kedvezmény-
mérték ellenőrzéséhez az Ajánlattevő által alkalmazott nyilvános kiskereskedelmi árlistát kell megadni az online
elérhetőséghez szükséges adatok megadásával vagy elektronikus adathordozón (CD/DVD, stb.), vállalva a
változás esetére vonatkozó frissítés kötelezettségét;



HL/S S102
29/05/2015
185372-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 8/10

29/05/2015 S102
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8/10

— a minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés
tényéről;
— nyilatkozat az Ajánlattevő vállalásáról, hogy az Ajánlatkérő külön kérése esetén a megrendelt szolgáltatást a
jármű telephelyén végzi el. Ebben az esetben a javítás díján felül kilométerenként 100 HUF+ÁFA, de maximum
10 000 HUF+ÁFA összegű kiszállási díj számítható fel;
— nyilatkozat az Ajánlattevő által a teljesítés során alkalmazni kívánt norma adatbázis fajtájáról és
megnevezéséről;
— nyilatkozat az elsőbbség biztosításáról a Megrendelő szolgáltatási igény bejelentésének.
5) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az
ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult és a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás
során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös ajánlattevők nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet.
Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:
a)a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;
b)azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők, nyertességük esetén, a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
Közös ajánlattétel esetén az Ajánlatkérő a nyertes – közös – ajánlattevőkkel kötendő szerződésben rögzíti
az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a
dokumentáció részét képező szerződés-tervezet módosítását. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25–26.
§-aiban foglaltakra.
6) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván adatot vagy tényt igazolni, de az ezt a tényt, vagy adatot tartalmazó,
a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy
ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 36.§. (6) bekezdése
szerint az ajánlatban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
7) Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adnia az
írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben
előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
8) Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80. §-ában foglaltakra.
9) Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján
igazolta az alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján
kezességet vállaló szervezet (személy) között a Ptk. szerinti kezességi szerződés jön létre oly módon,
hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló
szervezetet (személyt) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban
megadni székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
10) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyára
vonatkozó (vagy arra kiterjesztett), legalább az alábbiakban rögzített kárösszegű érvényes felelősségbiztosítási
kötvény hiteles másolatát. A felelősségbiztosítási kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó
feltételeket. A felelősségbiztosítás minimális éves kártérítési limit értéke a 50 millió forint.
11) A benyújtandó dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is
benyújthatók. Eredeti példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (ilyen például a Kbt. 55. § (6) bekezdés alkalmazása esetén
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a kezességvállalási nyilatkozat, felelősségbiztosítási kötvény). Eredeti dokumentum előírása esetén a
dokumentum benyújtható hiteles másolati példányban is, ebben az esetben a hitelesítésnek eredetinek kell
lennie.
12) Az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók. A fordítás helyességéért az ajánlattevő
felel.
13) A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB
által, az eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
14) Az ajánlat formai és tartalmi követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
15) Az ajánlatot 1 db eredeti, valamint 1 db elektronikus példányban, elektronikus adathordozón (CD/DVD-
n, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 1 db .PDF fájl-ban) kell benyújtani. Az ajánlat példányait a
biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az eljárást
megindító felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:
— az ajánlattevő nevét és címét,
— a következő feliratot: „Ajánlat – „Közúti gépjárművek javítása közúti gépjárművekhez javítóanyag, fenntartási
anyag beszerzése” – „Határidő előtt nem bontható fel!”
16) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelöli.
17) Az ajánlati felhívás és a dokumentáció közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az
irányadóak.
18) A szerződés teljesítése során a javítás elszámolásakor az egyes munkaműveletek időszükségleteként
legfeljebb az Autodata vagy azzal egyenértékű katalógusban meghatározott, az adott gépkocsi típushoz
kapcsolódóan megadott normaidők vehetők figyelembe.
19) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., illetőleg a kapcsolódó
végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
20) Ajánlattevő adja meg az ajánlatkérő részére az általa forgalmazott teljes alkatrész katalógus (megnevezés:
ár) on-line weboldalát, és ehhez biztosítson hozzáférést a szerződés teljes időtartama alatt.
21) Ajánlatkérő adószáma: 24708018-2-05
22) Az eljárás során ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek, melyet szerkeszthető, Word formátumban
kell megküldeni a konya.ugyved@upcmail.hu címre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

mailto:konya.ugyved@upcmail.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
27.5.2015


