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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98005-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Békéscsaba: Gépjárművek
2018/S 045-098005

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Békés Megyei Kormányhivatal
AK10165
Derkovits sor 2.
Békéscsaba
5600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bódi Beáta
Telefon:  +36 66622068
E-mail: bodi.beata@bekes.gov.hu 
Fax:  +36 66622001
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
A felhasználói oldal címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Darázs &Társai Ügyvédi Iroda
Ajtósi Dürer sor 31. mfszt.1.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: György Teréz
Telefon:  +36 14609876
E-mail: gyorgyterez@dszt.hu 
Fax:  +36 14609877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dszt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dszt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:bodi.beata@bekes.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
mailto:gyorgyterez@dszt.hu
http://www.dszt.hu
http://www.dszt.hu
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Darázs & Társai Ügyvédi Iroda
Ajtósi Dürer sor 31. mfszt.1.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: György Teréz
Telefon:  +36 14609876
E-mail: gyorgyterez@dszt.hu 
Fax:  +36 14609877
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dszt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dszt.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal részére
Hivatkozási szám: VP-20-4-17

II.1.2) Fő CPV-kód
34100000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében „VP-20-4-17 kódszámú a Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti
tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás” projekt terhére
„Gépjárművek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal részére” 4 részajánlati körben.
Tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben
az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra, ajánlatkérő az előzőekben felsoroltak helyett azzal egyenértékűt
is elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

mailto:gyorgyterez@dszt.hu
http://www.dszt.hu
http://www.dszt.hu
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II.2.1) Elnevezés:
Alsó középkategóriás személygépjármű
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34100000
34110000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alsó középkategóriás személygépjármű - 11 db.
Műszaki adatok:
Meghajtás: első kerék.
Karosszéria: 4 ajtós (limuzin).

Hengerűrtartalom: ≥ 1598 cm3.
Teljesítmény: ≥ 84 kW.
Tengelytáv: ≥ 2710 mm.
Ülések száma: 5 db.
Magasság: ≥ 1430 mm.
Hosszúság: ≥ 4630 mm.
Csomagtartó mérete*: ≥ 500 liter.
Sebességváltó: manuális.
Abroncs mérete: R16.
Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,5 (100 km/l).
Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem:
Blokkolásgátló.
Keréknyomás-ellenőrzés.
Harmadik hátsó féklámpa.
Vészfék-rásegítő rendszer.
Vezető- és utasoldali légzsák.
Kikapcsolható utasoldali frontlégzsák.
Oldallégzsákok elöl.
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés.
ISOFIX rögzítési pontok.
Menetstabilizátor.
Emelkedőn elindulást segítő rendszer.
Magasságban állítható első fejtámlák.
Magasságban állítható első biztonsági övek.
Magasságban állítható hátsó fejtámlák.
Indításgátló.
Távirányítós központi zár.
Emissziós szabvány: EURO 6.
Kényelem:
Első impulzív elektromos ablakok.
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Hátsó elektromos ablakemelők.
Piperetükör a napellenzőben.
Osztottan dönthető hátsó üléstámla.
Magasságban állítható vezetőülés.
Tempomat sebességszabályozó.
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök.
Fűthető hátsó szélvédő.
Halogén lámpák.
12 V-os csatlakozó elől
Klímaberendezés.
Külső-belső elemek:
LED nappali menetfény.
Bluetooth® rádió, minimum 4 hangszóró.
Normál kormánykerék.
Dísztárcsa.
Színezett üvegek.
Sötét textil kárpitozás.
Szín: fehér.
Kötelező kiegészítő tartozékok:
Ködfényszóró.
Teljes értékű pótkerék.
Üzembe helyezés.
Forgalomba helyezés.
Garancia: ≥ 5 év vagy 100 000 km.
Szervizkönyv.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a megajánlott gépjármű műszaki
specifikációja alapján nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak,
az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: alsó középkategóriás személygépjármű vegyes átlagfogyasztás (100 km/l) (ajánlati
elem min. értéke 6,5 l/100km, max. értéke 7,5 l/100km) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-20-4-17 kódszámú a Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti
tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A II.2.6)pont kitöltése azért történt,a
hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak. A II.2.5) pontban „min" érték alatt Ajánlatkérő az általa
legkedvezőbbnek tartott megajánlást érti, amire és az annál kedvezőbb megajánlásokra is a maximum
pontszámot osztja ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kisbusz
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34100000
34114400

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kisbusz 1 db.
Műszaki adatok:
Meghajtás: első kerék.

Hengerűrtartalom: ≥ 1598 cm3.
Teljesítmény: ≥ 92 kW.
Tengelytáv: ≥ 3400 mm.
Ülések száma: 9 db.
Magasság: ≥ 1953 mm.
Hosszúság: ≤ 5400 mm.
Sebességváltó: manuális.
Abroncs mérete: R16.
Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l).
Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem:
Menetstabilizátor és kipörgésgátló.
Keréknyomás ellenőrzés.
Blokkolásgátló.
Nappali menetfény.
ISOFIX ülésrögzítési pont.
Vezető- és utasoldali légzsák.
Emissziós szabvány: EURO 6.
Kényelem:
Klímaberendezés elől-hátul, kiegészítő fűtéssel.
MP3, Bltutooth® rádió.
Elektromosan fűthető külső tükrök.
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Központzár.
Hátsó ablaktörlő.
Fűthető hátsó ablaküveg.
Elektromos ablakemelő.
Stop-Start rendszer.
Vezetőülés könyöktámasszal.
2 személyes fix utasülés deréktámasszal
Külső-belső elemek:
Szín: szürke metál fényezés.
Gumipadló a raktérben.
Oldalfal a harmadik üléssorban, teljesen üvegezett.
Színezett üvegek.
Jobboldali üvegezett tolóajtó.

180o-ban nyitható, üvegezett hátsó ajtók
Magasságban állítható 3 személyes üléspad a második üléssorban.
Kötelező kiegészítő tartozékok:
Ködfényszóró.
Téli gumiabroncs felnivel (215/65R16).
Tolatóradar.
Tempomat.
Teljes értékű pótkerék.
Üzembe helyezés.
Forgalomba helyezés.
Garancia: ≥ 5 év vagy 100 000 km.
Szervizkönyv.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a megajánlott gépjármű műszaki
specifikációja alapján nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak,
az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: kisbusz vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)(ajánlati elem min. értéke 5,8 l/100km, max.
értéke 7,0 l/100km) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-20-4-17 kódszámú a Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti
tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A II.2.6)pont kitöltése azért történt,a
hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak. A II.2.5) pontban „min" érték alatt Ajánlatkérő az általa
legkedvezőbbnek tartott megajánlást érti, amire és az annál kedvezőbb megajánlásokra is a maximum
pontszámot osztja ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Kis kompakt SUV összkerékmeghajtású, Kis-kompakt SUV első kerék meghajtású gépjármű
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34100000
34113300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kis kompakt SUV összkerékmeghajtással - 6 db.
Műszaki adatok:
Meghajtás: 4 x 4 (összkerékhajtás).
Kis-kompakt kialakítás (5 ajtós).

Hengerűrtartalom: ≥1586 cm3.
Teljesítmény: ≥ 88 kW.
Tengelytáv: ≥ 2500 mm.
Ülések száma: 5 db ülés.
Saját tömege: ≥ 1160 kg.
Magasság: ≥ 1600 mm.
Szélesség: ≥ 1770 mm.
Hosszúság: ≤ 4280 mm.
Sebességváltó: manuális.
Abroncs mérete: R16.
Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l).
Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem.
ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval.
Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer (ESP).
Hegymeneti elindulássegítő.
Távirányítós központi zár.
Indításgátló.
Riasztó.
Start-Stop rendszer.
Emissziós szabvány: EURO 6.
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Kényelem.
Fényszórómagasság-állítás.
Klímaberendezés.
Szervokormány.
Elektromos első ablakemelők.
Elektromosan állítható tükör.
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer.
Ülésmagasság állítás első üléseknél.
Külső-belső elemek.
Defektjavító készlet.
Színezett üvegezés.
Kötelező kiegészítő tartozékok:
Üzembe helyezés.
Forgalomba helyezés.
Garancia: ≥ 3 év vagy 100 000 km.
Szervizkönyv.
Kis-kompakt SUV első kerék meghajtással - 1 db.
Műszaki adatok:
Kis-kompakt kialakítás (5 ajtós).

Hengerűrtartalom: ≥1586 cm3.
Teljesítmény: ≥ 88 kW.
Tengelytáv: ≥ 2500 mm.
Ülések száma: 5 db ülés.
Saját tömege: ≥ 1075 kg.
Magasság: ≥ 1600 mm.
Szélesség: ≥ 1770 mm.
Hosszúság: ≤ 4280 mm.
Sebességváltó: manuális.
Abroncs mérete: R16.
Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 7,0 (100 km/l).
Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem.
ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval.
Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer (ESP).
Távirányítós központi zár.
Indításgátló.
Riasztó.
Start-Stop rendszer.
Emissziós szabvány: EURO 6.
Kényelem.
Fényszórómagasság-állítás.
Klímaberendezés.
Szervokormány.
Magasságban állítható vezetőülés.
Elektromos első ablakemelők.
Elektromosan állítható tükör.
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Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer.
Ülésmagasság állítás.
Külső-belső elemek:
Defektjavító készlet.
Színezett üvegezés.
Téli gumiabroncs felnivel.
Szín: fehér.
Kötelező kiegészítő tartozékok:
Üzembe helyezés.
Forgalomba helyezés.
Garancia: ≥ 3 év vagy 100 000 km.
Szervizkönyv.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a megajánlott gépjármű műszaki
specifikációja alapján nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak,
az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: kis-kompakt SUV összkerékmeghajtású gépjármű vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)
(ajánlati elem min. értéke 5,8 l/100km, max. értéke 7,0 l/100km) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: kis-kompakt SUV első kerék meghajtású gépjármű vegyes átlagfogyasztás (100 km/l)
(ajánlati elem min. értéke 5,5 l/100km, max. értéke 7,0 l/100km) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-20-4-17 kódszámú a Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti
tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A II.2.6)pont kitöltése azért történt,a
hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak. A II.2.5) pontban „min" érték alatt Ajánlatkérő az általa
legkedvezőbbnek tartott megajánlást érti, amire és az annál kedvezőbb megajánlásokra is a maximum
pontszámot osztja ki.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
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Kisautó
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kisautó 4 db.
Műszaki adatok:
Kis-kompakt kialakítás (5 ajtós).
Meghajtás: első kerék.

Hengerűrtartalom: ≥ 1242 cm3.
Teljesítmény: ≥ 66 kW.
Tengelytáv: ≥ 2510 mm.
Ülések száma: 5 db ülés.
Megengedett össztömege: ≥ 1405 kg.
Magasság: ≥ 1455 mm.
Szélesség: ≥ 1695 mm.
Hosszúság: ≤ 4000 mm.
Sebességváltó: manuális.
Abroncs mérete: R15.
Vegyes átlagfogyasztás: ≤ 5,8 (100 km/l).
Biztonság, vagyonvédelem, környezetvédelem.
ABS - Elektronikus fékerő-elosztóval.
Elektronikus Menetstabilizáló Rendszer (ESP).
Távirányítós központi zár.
Indításgátló.
Emissziós szabvány: EURO 6.
Kényelem.
Fényszórómagasság-állítás.
Manuális klímaberendezés.
Szervokormány.
Magasságban állítható vezetőülés.
Elektromos első ablakemelők.
Elektromosan állítható, fűthető tükör.
Állítható kormánykerék audió kapcsolókkal.
Hátsó ülésen 60:40 arányban dönthető háttámla.
Külső-belső elemek.
Defektjavító készlet.
Színezett üvegezés.
Szín: fehér.
Kötelező kiegészítő tartozékok:
Üzembe helyezés.
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Forgalomba helyezés.
Garancia: ≥ 3 év vagy 100 000 km.
Szervizkönyv.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a megajánlott gépjármű műszaki
specifikációja alapján nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak,
az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: kisautó vegyes átlagfogyasztás (100 km/l) (ajánlati elem min. értéke 4,5 l/100km, max.
értéke 5,8 l/100km) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-20-4-17 kódszámú a Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti
tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt

II.2.14) További információk
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A II.2.6)pont kitöltése azért történt,a
hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak. A II.2.5) pontban „min" érték alatt Ajánlatkérő az általa
legkedvezőbbnek tartott megajánlást érti, amire és az annál kedvezőbb megajánlásokra is a maximum
pontszámot osztja ki.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő,
akivel szemben a Kbt. 62. §(1)- (2) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés előírásaira.
Igazolási mód: ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja előzetesen
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a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hiányát, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. § (3)-(4) bekezdéseire, valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be (321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés). Ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az EEKD formanyomtatványában
az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pont).
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevőnek a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy a szerződésteljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15.
§ (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az
ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
8. §; 10. §, 12., 14. § és16. § rendelkezései szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt
kizáró okok hiányát. A kizáró okokra történő nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015 (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 13. §-a
alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás nemleges
tartalmú nyilatkozat benyújtása szükséges.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem kíván előírni.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1) Valamennyi rész esetében: a 321/2015 (X.30) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján, figyelemmel a
Korm. r. 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított hat éven belül megkezdett a részteljesítés tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb
szállításait igazoló referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint
igazolva.
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely),
— a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.),
— a szállítás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági szempontnak való megfelelés
megállapítható legyen (rész száma, elnevezése), mennyisége,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő több részre is kíván ajánlatot tenni, úgy részenként szükséges az alkalmassági
feltételnek megfelelnie, tekintettel arra, hogy a kért referencia tárgya részenként került meghatározásra.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A
gazdasági szereplőnek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további
szakaszát ki kellene töltenie.Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-
(7)bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő
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felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7)és(9) bekezdéseire, a Kbt. 65. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015.
(X.30.) Korm.r. 3. § (2)-(3) bek. foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-
ában foglaltakra, valamint a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) - az adott részteljesítésre vonatkozóan - a vizsgált időszakban összesen legalább
az
1. részben 8 db új személygépjármű adásvételére vonatkozó referenciával;
2. részben 1 db új kisbusz adásvételére vonatkozó referenciával;
3. részben 5 db új személygépjármű adásvételére vonatkozó referenciával;
4. részben 3 db új személygépjármű adásvételére vonatkozó referenciával
A részeken belül az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
szerinti referenciával is igazolható. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott szállításoknál a vizsgált – az eljárás megindító
felhívás feladását megelőző három éves (36 hónap) – időszak alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás,
amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás pénzneme: HUF. Az ellenszolgáltatás teljesítése
a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. foglaltak szerint. Eladó által kiállított számlát Vevő
a kézhezvételtől számított 30 napon belül az Eladó számlájára átutalással egyenlíti ki. Késedelmes fizetés
esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. meghatározott rendelkezések az irányadók. Finanszírozás: utófinanszírozás,
Európai Uniós forrásból, támogatás intenzitása 100 %. Vevő előleget nem biztosít. Késedelmi kötbér: mértéke
a késedelemmel érintett gépjármű nettó vételárának 0,5 %-a/késedelmes naptári nap a késedelembe esés
időpontjától a tényleges teljesítés napjáig, maximuma késedelmenként 30 naptári nap. Hibás teljesítési
kötbér: hibás teljesítéssel érintett gépjármű nettó vételárának 5 %-a /alkalom. Meghiúsulási kötbérmértéke a
meghiúsulással érintett részre vonatkozó nettó vételárának 25 %-a. További feltételek szerződéstervezetben.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/04/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/04/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
Darázs & Társai Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. mfszt.1.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdés szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek (alvállalkozónak) elektronikus
úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig, illetőleg az előbbi elérést vissza kell igazolni az ajánlatkérő
(ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) I.3) pont szerinti kapcsolattartási pontjára [Kbt. 57. § (2)].
2. Kieg. tájékoztatás a Kbt. 56. § (1)-(5) bek. foglaltak szerint, hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított azzal,
hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükség
3. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) bek.).
4. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél
által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
5. Formai előírások: közb. dokumentumokban meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek
megfelelően.
6. Csatolja az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
írásos meghatalmazást.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők számára
gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.
8. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.
9. IV.2.6.) pont: ajánlatkérő a 2 hónapon 60 napot ért, figyelemmel a Kbt.81.§(11)bek. – folyamatba épített
ellenőrzés.
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bek.
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11. A Kbt. 47. § (2) bek. foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatóak. Az
ajánlat eredeti papíralapú példányának a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
12. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
13. Amennyiben ajánlattevő(k), közös ajánlattevők bármelyike, alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődjük bármely
adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági
végzés(eke)t.
14. Szakmai ajánlat címén az ajánlattevőknek „Kereskedelmi ajánlat” táblázatot kell kitölteniük, illetve a
szállítandó gépjárműveknek a közb. dok. műszaki leírásában meghatározott szakmai specifikációnak való
megfelelőséget bemutató részletes leírását.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendeletben foglaltakat, az eljárását papír alapon folytatja le.
16. Valamennyi részben az értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont a legjobb ár-értékarány szerint. Adható ért.
pontsz. alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés az Ajánlati ár (bruttó összesen Ft) részszempont és a
Minőségi kritériumok alszempontok esetében is fordított arányosítás módszerével történik.
17. A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás időpontjában
hatályos – követelményeknek. FAKSZ: György Teréz (00360).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
02/03/2018


