ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1., adószáma: 14324130 – 2 – 42, statisztikai
számjele: 14324130 – 7830 – 599 – 01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002 – 20205056
– 00000000), mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 113. § (1) bekezdése
alapján – „Kettő darab új tehergépkocsi (gépjármű) beszerzése adásvételi szerződés
keretében” tárgyában, nyílt közbeszerzési eljárást indít, melyre Önöket ezennel ajánlattételre kéri
fel az alábbi feltételek szerint:
I)
I.1. Az ajánlatkérő:
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft.
Postai cím: Basa u. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
Címzett: Hancz Sándor ügyvezető
Telefon: +36 1 261-0843
Fax: + 36 1 261-0041
E-mail: kokert@kokertkft.hu
Internetcím (URL): www.kokertkft.hu
I.2. További információk:
Hivatalos név: Márton & Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Lendvay u. 22.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Címzett: dr. Márton Zsuzsanna ügyvéd
Telefon: +36 30 4361014
Fax: + 36 1 269-0633. (ajánlatkérő telefax száma)
E-mail: martonzs@nemesui.hu
Internetcím (URL): Felhívjuk figyelmüket, hogy ajánlatkérő telefax készüléke nem automata, a fax melléket a
Titkárság kapcsolja, ezért a telefaxon történő kommunikációra hivatali időben – hétfőtől
csütörtökig 9:00 – 15:00 óráig, pénteki napon 9:00-12:00 óra között – van lehetőség.
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban foglaltakkal
kapcsolatban írásbeli (értelmező) tájékoztatást kérhet az I.2. pontban megadott elérhetőségeken.
A kiegészítő tájékoztatásra irányuló minden kérdést az e pontban megjelölt címen, telefaxszámon, e-mail címen lehet benyújtani. Kérjük, ha kiegészítő tájékoztatásukat faxon nyújtják be,
akkor azt szíveskedjenek szerkeszthető formátumban a nemes.denes@t-online.hu e-mail címre
is megküldeni. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt

ésszerű időben köteles megadni. Az ajánlatkérő írásban válaszol az eljárást megindító
hirdetményben és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden kérdésre.
II.) az eljárás fajtája: Kbt. 113. §. (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás
III.) Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:
Az ajánlatkérő a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat külön „Közbeszerzési
Dokumentumok”-ban (a továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentumok”) bocsátja az
ajánlattevők rendelkezésére.
A Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák a következőket:
- szerződéstervezetet,
- az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról
szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét,
- iratmintákat.
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és az e pont szerinti Közbeszerzési
Dokumentumokat korlátlanul és teljeskörűen, a Kbt. 113. § (2) bekezdés szerint az
érdeklődésüket jelző, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetnek közvetlenül és
díjmentesen, egyidejűleg e-mailben bocsátja rendelkezésre.
Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét - a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján - a következőkre:
-

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte.

-

Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

IV) A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
IV.1. Tárgya:
„Kettő darab új tehergépkocsi (gépjármű) beszerzése adásvételi szerződés keretében”
A beszerezni kívánt 2 darab új gépjármű (tehergépkocsi) a közúti közlekedés szabályairól szóló,
többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete a)
pontjában meghatározott jármű és i) pontjában meghatározott tehergépkocsi kategóriába tartozik.
Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem
pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
CPV: 34100000-8 Gépjárművek
34131000-4 Nyitott rakterű kisteherautók
34134100-6 Platós teherautók
34139000-0 Karosszériák
34139200-2 Alváztestek
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IV.2. Mennyisége:
Összesen 2 db gyári új, forgalomba még nem helyezett tehergépkocsi.
V.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják: Adásvételi szerződés
VI.) a szerződés időtartama:
Szerződéskötéstől számított 4 (négy) hónap
Ezen időtartamon belül az ajánlattevő részéről való teljesítésének és a Vevő részéről a
kifizetésnek is teljesülnie kell.
VII.) a teljesítés helye: a nyertes ajánlattevő által megadott telephely
VIII.) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
Az ajánlatkérő a teljes bruttó ellenszolgáltatás 20 %-ával, megegyező összegű előleget biztosít.
Ajánlattevőnek a végszámlában kell az előleggel elszámolnia. Megrendelő további részszámlázás
lehetőségét nem biztosítja.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és aláírt teljesítésigazolással
ellátott (vég)számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésére és a Ptk.
6:130. § (1) és (2) bekezdésére, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A §-ára is, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, egy
összegben, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti.
A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint. (HUF)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban
megadott szerződéstervezet tartalmazza.
IX.) Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé a Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. A közbeszerzési
eljárás során a részajánlat-tétel biztosított.
A rész-ajánlattétel indoka: az ajánlatkérő kettő darab, gyári, új, forgalomba még nem helyezett
tehergépkocsit szerez be, amely fizikai értelemben a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt
műszaki tartalom alapján részekre osztható.
X.) Értékelési szempont - a közbeszerzési eljárás mindkettő részében:
X.1. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontot
alkalmazza, a következő részszempontok és súlyszámok alapján:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Részszempont
Nettó ajánlati ár
A teherautóra vállalt kötelező jótállási időn túli
(kilométer) korlátozás nélküli jótállás
A rakodódarura vállalt kötelező jótállási időn
túli korlátozás nélküli jótállás
Vállalt szállítási határidő
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Súlyszám
60
15
15
10

X.2. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1-100 pont
X.3. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a X.2. pont szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
Részszempont
Nettó ajánlati ár
A teherautóra vállalt kötelező jótállási időn
túli (kilométer) korlátozás nélküli jótállás
A teherautóra vállalt kötelező jótállási időn
túli (kilométer) korlátozás nélküli jótállás
Vállalt szállítási határidő

Pontkiosztás módszere
relatív értékelés – fordított arányosítás
abszolút értékelés – fordított arányosítás
abszolút értékelés – pontozás
relatív értékelés – fordított arányosítás

Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az
ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Az adott pontszám értékét az
ajánlatkérő nem kerekíti és csak egy tizedes jegyig veszi figyelembe. A legmagasabb összpontszámot kapott ajánlattevő a nyertes.
XI.) a kizáró okok és megkövetelt igazolási mód:
XI.1. Kizáró okok:
A Kbt. 114. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k) m), és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok
fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben,
illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba
bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be.
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 kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. § (1)]
XI.2. A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási módok:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése, továbbá a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 17. § -a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, továbbá a Kbt. 62. § (1)
4 / 10

bekezdés k) pont kb) alpontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és
q) pontjaiba foglalt kizáró okok nem állnak fenn az igénybe venni kívánt alvállalkozók, illetve az
általa alkalmasságának igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Kérjük nyilatkozat csatolását továbbá arról is, hogy az ajánlattevő esetében van- e folyamatban
cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt, elektronikus úton rendelkezésre
bocsátja a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat-mintákat. (lásd: Közbeszerzési
Dokumentumok 8-11. számú iratminta)
XII.) az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
XII.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
XII.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott
esetben):

Az ajánlattevőnek az ajánlatában - a Kbt.
114. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel – a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti
egyszerű
nyilatkozatának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy az általa igazolni kívánt műszaki és
szakmai alkalmassági követelmény teljesül.
(Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 12. számú
iratminta)

Alkalmas a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő,
ha az általa megajánlott gépjárművek paraméterei
megfelelnek az alábbiaknak (mindegyiknek):
- Energiafelhasználás (üzemanyag-fogyasztás):
vegyes fogyasztás esetén kisebb vagy egyenlő,
mint 10 l/100 km
- szén-dioxid kibocsátás: vegyes CO2
kibocsátásnál kisebb vagy egyenlő, mint 260
g/km
- NOx, NMHC, PM kibocsátás tekintetében az
Az értékelési szempontokra figyelemmel „EURO 6” –os normáknak.
legkedvezőbbnek
tekinthető
ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására, be kell
nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés h) pontja alapján, az
ajánlattevő nyilatkozatát a tehergépkocsi
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdésében
meghatározottakról:
energiafelhasználás értékéről, a szén-dioxid
kibocsátás értékéről, továbbá a nitrogén –
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oxidok (NOx), nem metán szénhidrogének
(NMHC) és részecske kibocsátás (PM)
paraméterei vonatkozásában nyilatkozatát,
hogy az „EURO 6” –os normáknak megfelele. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 13. számú
iratminta)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az
előírt műszaki és szakmai alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az
előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy
kapacitására
támaszkodva
is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet
erőforrására
vagy
arra
is
támaszkodik. Csatolni kell továbbá az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet
olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést.
XIII.) az ajánlattételi határidő: 2018. május 31. 10.00 óra
XIV.) az ajánlat benyújtásának címe, módja:
XIV.1. Címe: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft. Titkárság, 1107 Budapest, Basa utca 1.
XIV.2. Módja:
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani, közvetlenül
(személyesen) vagy postai úton, a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft., 1107 Budapest, Basa utca 1., Titkárság címen.
A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat eredeti
példánya kivehető.
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A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Kettő darab új tehergépkocsi (gépjármű)
beszerzése adásvételi szerződés keretében”, az ajánlattételi határidő (2018. május 31.
10.00. óra) előtt felbontani TILOS!”
A csomagoláson fel kell tüntetni továbbá az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha
a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen
szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.
Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen nem
bontható kötésben/ összefűzésben kell benyújtani. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő
vagy alvállalkozó, vagy egyéb szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá
kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
Kérjük, hogy az ajánlat eredeti példányát elektronikus adathordozón szkennelve – jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf fájlban – is csatolják ajánlatukhoz. Kérjük továbbá az
ajánlattevők cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott
ajánlat a papíralapú eredeti ajánlattal megegyezik. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 3. számú
iratminta)
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatok az ajánlattételi
határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az
ajánlat elkésett, így érvénytelen.
A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő
kockázatot ajánlattevő viseli.
Az ajánlatok közvetlen (személyes) benyújtására hivatali időben van lehetőség:
Munkanapokon, hétfőtől – csütörtökig 9:00-15:00 óra, pénteken 9:00 – 15:00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig.
XV.) az ajánlattétel nyelve: magyar, az ajánlat más nyelven nem nyújtható be. A nem magyar
nyelvű igazolást, dokumentumot és okiratot felelős magyar nyelvű fordítással együtt kell
benyújtani. Ezekhez kapcsolódóan csatolni kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy
az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar fordítása az eredeti szöveggel tartalmilag
megegyezik, és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 7. számú
iratminta)
XVI.) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft., 1107 Budapest, Basa utca 1., ügyvezetői tárgyaló, 2018. május 31. 10.00 óra.
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (1), (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Az
ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe és az ajánlat értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme. A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok
ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül
megküld az összes ajánlattevőnek. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
személyek lehetnek jelen. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági
szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.
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XVII.) az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A Kbt. 100. § (4) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az
ajánlattételi határidő lejártától van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi
határidő lejártától kezdődően 30 nap.
Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
XVIII.) Ajánlatkérő az alábbi szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségeket
írja elő:
Az Ajánlattevő - a Ptk 6:186. § alapján – a teljesítés időtartamára és a garancia időtartamára a
késedelemi- és meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból,
amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
-

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért az ajánlatkérő az ajánlattevő által megajánlott
teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a tehergépjármű nettó vételárának 0,5%-a/késedelmes
naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi
kötbér maximuma késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet
ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali
felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.

-

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha
az ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a
30. naptári napot és ajánlatkérő a szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti.
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vételár 25%-a. Ajánlatkérő felmondási jogát az
ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.

XIX.) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatkérő - a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint - teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha
az ajánlattevő hiánypótlással újabb gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és rá tekintettel
szükséges lenne újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már
nem pótolható.
2.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően bírálja el és az eljárás
eredményére vonatkozó döntéséről a Kbt.79. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint értesíti
valamennyi ajánlattevőt.
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az adásvételi
szerződést a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köti meg, figyelemmel a Kbt. 131. §
(7) bekezdésében foglaltakra is.
4.) A Kbt. 66. § (6) bekezdése értelmében, az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
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b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor, erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot
is kérünk csatolni. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 4/a. vagy 4/b. számú iratminta)
5.) A Kbt. 66. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatnak EREDETIBEN tartalmaznia kell az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 5.
számú iratminta)
6.) A Kbt. 66. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 6. számú iratminta)
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell borítólapot (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 1. számú
iratminta), továbbá felolvasólapot (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 2. számú iratminta), amelyben
fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az értékelési részszempontok alapján
értékelésre kerülő adatokat.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő, és
az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját, egyszerű másolati formában. Amennyiben az ajánlatot vagy annak valamely
dokumentumát az ajánlattevő képviseletében vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő képviseletében meghatalmazott írja alá, úgy a teljes bizonyító erejű
magánokirati vagy közokirati formába foglalt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell.
9.) Közös ajánlattétel esetén: az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § -ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlattevőknek csatolniuk kell a
közöttük létrejött együttműködési megállapodás másolatát, melyet a közös ajánlattevők
mindegyikének cégszerűen alá kell írnia, és amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt
egyetemleges felelősségvállalást az adott részre vonatkozó szerződés teljesítéséért, továbbá meg
kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását részenként a feladatok és azok részaránya
tekintetében. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.
12.) Szakmai ajánlat:
Az ajánlatban csatolni kell:
- a közbeszerzési dokumentumok mellékletében található „Műszaki specifikáció” elnevezésű
dokumentumot. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 15/a és 15/b. számú iratminta)
- a megajánlott tehergépjárműre vonatkozó prospektust.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a „Műszaki specifikáció” elnevezésű
dokumentumok kitöltésével és benyújtásával, továbbá az eljárást megindító felhívás XII.2.
pontjában előírt, műszaki- szakmai alkalmassági minimumkövetelmény igazolása érdekében
csatolt nyilatkozat és a megajánlott gépjárműre vonatkozó prospektus csatolásával teljesítik
valamennyi előírt műszaki ismertetést, megajánlást, vállalást, meghatározást, ezen kívül tehát
egyéb műszaki információt tartalmazó dokumentumok becsatolását ajánlatkérő nem kéri.
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Ajánlatkérő a tehergépjármű műszaki paramétereinek meghatározásakor minimális feltételeket
fogalmazott meg, az előírtnak megfelelő, vagy annál magasabb (kedvezőbb) műszaki
paraméterekkel rendelkező jármű ajánlható meg. Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha
az ajánlatok alapján megállapítható, hogy a megajánlott jármű nem felel meg a műszaki leírásban
előírt minimum feltételeknek.
13.) Az ajánlatban részenként csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékletében
található „Ártáblázat” dokumentumot. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 14. számú iratminta)
A bruttó vételár tartalmazza a gépjármű nettó árát, regisztrációs adót (adott esetben), általános
forgalmi adót (áfa). Az átírással és forgalomba-helyezéssel kapcsolatos költségek ajánlatkérőt
terhelik.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCII. törvény („Itv.”) 5.
§ (1) bekezdés m) pontja és (2) bekezdése alapján, mint közhasznú szervezet, teljes személyes
illetékmentességben részesül.
14.) Az ajánlattétel költségeit az ajánlattevők viselik.
15.) Az ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
16.) Az ajánlattétel és a teljesítés során a magyar jog az irányadó.
17.) Alkalmazandó idő: Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
XX.) Az eljárást megindító felhívás megküldése napja: 2018. május 14.
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