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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236723-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik
2015/S 129-236723
Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, AK10181,
Városház utca 9–11., Címzett: dr. Mészáros Tamás, Budapest 1052, MAGYARORSZÁG. Telefon:
+36 13271191. Fax: +36 13271877. E-mail: meszaros.tamas@varosigazgatosag.budapest.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 5.6.2015, 2015/S 107-193815)

Tárgy:
CPV:34110000, 50112000, 50111100
Személygépkocsik
Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
Járműállomány-kezelési szolgáltatások
A következő helyett:
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
21 db személygépjármű beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében 36 hónap időtartamra.
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.
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér az alábbiak valamint a dokumentáció részét
képezőszerződéstervezetben rögzítettek szerint:
A kötbér mértéke:
— Késedelem esetén: a késedelembe esés napjától napi 0,5 %. A kötbér alapja az adott szerződésszegésselérintett
gépjármű(vek) nettó havi bérleti díja.
— Hibás teljesítés esetén: a kötbér mértéke napi 0,5 %. A kötbér alapja az adott szerződésszegéssel
érintettgépjármű(vek) nettó havi bérleti díja.
— Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a fizetendő kötbér mértéke 30 %. A kötbér alapja az adottszerződésszegéssel
érintett gépjármű(vek) nettó 12 havi bérleti díja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
15.7.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
15.7.2015 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
15.7.2015 (10:00)
Helyesen:
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
20 db személygépjármű beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében 36 hónap időtartamra.
II.2.1) Teljes mennyiség:
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20 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.
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 5 %. A kötbér alapja az adott szerződésszegéssel érintett
gépjármű(vek) nettó havi bérleti díja.
— Hibás teljesítés esetén: a kötbér mértéke napi 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.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:
24.7.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
24.7.2015 (10:00)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
24.7.2015 (10:00)
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
A felhívással egyidejűleg módosításra kerültek az ajánlati dokumentáció alábbi dokumentumai is:
— Ajánlati dokumentáció 2. sz. melléklete felolvasólap és háttértábla
— Ajánlati dokumentáció 3. sz. melléklete szerződéstervezet
— Ajánlati dokumentáció 4. sz. melléklete személygépjárművek műszaki leírása
— Ajánlati dokumentáció 5. sz. melléklete szolgáltatás műszaki leírása
A módosított dokumentáció térítésmentesen megküldésre kerül azon érdeklődő gazdasági szereplők részére, akik az
ajánlati dokumentációt letöltötték vagy az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték vagy kérdést tettek fel Ajánlatkérő felé. A
módosító hirdetmény megjelenését követően jelentkező gazdasági szereplők az eredeti ajánlati felhívásban leírt módon
tölthetik le a módosított dokumentációt ajánlatkérő honlapjáról.
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