HL/S S107
05/06/2015
193815-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

1/9

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193815-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik
2015/S 107-193815
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház utca 9–11.
Címzett: dr. Mészáros Tamás
1052 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13271191
E-mail: meszaros.tamas@varosigazgatosag.budapest.hu
Fax: +36 13271877
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: holding

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetési közszolgáltatási feladatainak koordinációja,
irányítása és ellenőrzése

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK16428
Attila út 13/A.
1013 Budapest
MAGYARORSZÁG
Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK16138
Fiumei út 16.
1086 Budapest
MAGYARORSZÁG
FŐKERT Nonprofit Zrt.
AK02405
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Dob u. 90.
1073 Budapest
MAGYARORSZÁG
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
AK09238
Eötvös u. 21.
1067 Budapest
MAGYARORSZÁG
II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Gépjárművek beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Bérlet
A teljesítés helye: Ajánlatkérő szervezetek székhelyei.
NUTS-kód HU101

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
21 db személygépjármű beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében 36 hónap időtartamra.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
34110000, 50112000, 50111100

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:
21 db személygépjármű beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében, 36 hónap időtartamra
A különböző kategóriákba tartozó személygépjárművek részletes leírását az ajánlati dokumentáció részeként
kiadott műszaki leírás tartalmazza.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
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: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér az alábbiak valamint a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben rögzítettek szerint:
A kötbér mértéke:
— Késedelem esetén: a késedelembe esés napjától napi 0,5 %. A kötbér alapja az adott szerződésszegéssel
érintett gépjármű(vek) nettó havi bérleti díja.
— Hibás teljesítés esetén: a kötbér mértéke napi 0,5 %. A kötbér alapja az adott szerződésszegéssel érintett
gépjármű(vek) nettó havi bérleti díja.
— Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a fizetendő kötbér mértéke 30 %. A kötbér alapja az adott
szerződésszegéssel érintett gépjármű(vek) nettó 12 havi bérleti díja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (1) bekezdésében és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében előírtaknak megfelelően havonként banki átutalással történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazására.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő lehetővé teszi, de nem követeli meg közös ajánlatot tevő nyertesek esetén gazdálkodó szervezet
létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: — A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet,
— A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet,
— 715/2007/EK rendelet,
— 661/2009/EK rendelet.

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: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági
szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 2. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá,
— Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 310/2011 (XII.23.)
Korm. rendelet 4. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, a Kbt.56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az igazolás módja:
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Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) 2–11. §-ai szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve
a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek).
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében ajánlattevő
a Kbt. 58. § (3) bekezdésben leírtaknak megfelelően köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A kizáró okok fenn nem állását – a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési
Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.) közzétett „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
56–57. §-ában, valamint a közbe-szerzési 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” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását – a nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők esetében -a
Közbeszerzési Hatóság által kiadott (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) „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” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás közzétételét követően keletkezett
nyilatkozatok/igazolások benyújtását fogadja el.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Az eljárást megindító
hirdetmény feladását megelőzően lezárt utolsó 2 üzleti évre (2013., 2014.) vonatkozó saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámoló(já)it a kiegészítő mellékletek nélkül, amennyiben a letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét.
Ha ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (saját- vagy nem saját tulajdonú személygépjármű bérbe adása és
flottaüzemeltetése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevő cégszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az
eljárást megindító hirdetmény feladását megelőzően lezárt utolsó 2 üzleti év mérleg szerinti eredményéről
(évenként megbontva), a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P/2. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 3 üzleti évből származó (2012.,
2013., 2014.), közbeszerzés tárgya szerinti (saját- vagy nem saját tulajdonú személygépjármű bérbe adása)
nettó árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét) (310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) c) pontja).
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha az ajánlattevő a P/1.-P/2. szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
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követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha:
P/1. Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőzően lezárt utolsó 2 üzleti évből (2013., 2014.) legalább
egyik évben mérleg szerinti eredménye nem negatív. Amennyiben ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a P/1.
pont vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (saját- vagy nem saját tulajdonú
személygépjármű bérbe adása és flottaüzemeltetése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 60 000 000 HUF-ot.
P/2. Rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 3 üzleti évben (2012., 2013., 2014.), a
közbeszerzés tárgya (saját- vagy nem saját tulajdonú személygépjármű bérbe adása) szerinti, összességében
minimum nettó 200 000 000 HUF árbevétellel.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, legjelentősebb,
saját- vagy nem saját tulajdonú személygépjárművek tartós bérbeadására üzemeltetésére irányuló referenciák
ismertetése, amely tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje, (év-hó-naptól – év-hó-napig)
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, szerződést kötő másik fél részéről a referenciát adó
személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím)
— a szolgáltatás tárgya,
— az ellenszolgáltatás összege, továbbá – nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) d) pont alapján ajánlattevő részéről csatolandó a
beszerzendő gépkocsik termékleírása (fényképpel).
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdésében foglaltak szerint.
Igazolás módja: A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Minimumkövetelmények:
M/1. Ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen
legalább 2, minimum 20 db saját- vagy nem saját tulajdonú személygépjármű tartós bérbeadására és
személygépjárművek üzemeltetésére irányuló, minimum 24 hónap egybefüggő időtartamú, egyenként legalább
nettó 70 000 000 HUF összegű referenciával.
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M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a megajánlott áruk nem rendelkeznek olyan magyar nyelvű
műszaki leírással, illetve fényképpel, amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való
megfelelőségük egyértelműen megállapítható.
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
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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: 15.7.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
15.7.2015 - 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: 15.7.2015 - 10:00
Hely:
Budapesti Városigazgatóság Zrt. 1052 Budapest, Városház u. 9–11. Bank szárny 307. sz. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
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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 ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.) A dokumentáció a Kbt. 83. § (6) bekezdése alapján térítésmentes, és teljes terjedelmében elektronikusan
hozzáférhető a www.varosigazgatosag.com honlapon. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő
előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a dokumentációhoz mellékelt átvételi elismervényt
elektronikus úton meg kell küldenie ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@varosigazgatosag.budapest.hu és
másolatban a meszaros.tamas@varosigazgatosag.budapest.hu e-mail címekre.
3.) Az ajánlat első oldala a „Felolvasólap” legyen, amelyen a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 62. §
(3) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az
értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban
szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a
dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
4.) Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében konzultációs lehetőséget biztosít az
ajánlattevők számára. A konzultáció helye és ideje: 1052 Budapest, Városház u. 9–11., Bank szárny III. emelet
307. tárgyaló, 22.6.2015. napja., 10.00 órai kezdettel.
5.) Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdéséről. A nyilatkozatokat
nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
6.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerint.
7.) Az ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolás-mentesen nem bontható formában kell benyújtaniuk 2 példányban
(egy eredeti papír alapú példány valamint 1 az eredeti papír alapú példánnyal mindenben egyező digitalizált
példány elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható CD-n vagy DVD-n, de nem módosítható
formátumban). Kérjük továbbá, hogy az ajánlattevő tegyen cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy
az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett
hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek
a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni „Gépjárművek beszerzése bérleti és
flottaüzemeltetési szerződés keretében”, továbbá „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” valamint az
„Ajánlat” szöveget.
8.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint eljárva.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy
írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását. Adott esetben csatolni kell
továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § szerint.
10.) Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdése szerint.
11.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az
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ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
12.) Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar.
Az ajánlatkérő és a kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi
figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar
nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a
csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat
a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell benyújtani. Joghatás
kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak.
13.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz
csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével
minimálisan az alábbi tartalommal:
— Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
— az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása,
— a Konzorcium vezetőjének a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása,
— a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
14.) Az eljárásban való részvétel minden költsége ajánlattevőt terheli.
15.) Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság
feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, (P/1, P/2, M/1,
M/2 alkalmassági követelmények tekintetében).
16.) Ajánlatkérő a nem forintban megadott adatokat átszámítva, HUF-ban kéri megadni. Az idegen
devizanemben megadott referenciák/összegek forintra történő átszámítását az ajánlati felhívás feladásának
napján érvényes MNB középárfolyamot alkalmazva kell elvégezni.
17.) A szerződéskötés tervezett időpontja az összegezés megküldését követő 11. napon, amennyiben ez nem
munkanap, úgy az azt követő munkanapon.
18.) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII.
törvény, valamint az ajánlattételi dokumentáció előírásai az irányadóak.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
1.6.2015
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