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Ügyiratszám: 33-…../…..../2015.
Ügyintéző: Wéber H. Olivér
Telefon: + 36 1/459-2214
E-mail: webero@jozsefvaros.hu

Tárgy: Keretszerződés garanciális gépjárművek szervízszolgáltatására
”KERETSZERZŐDÉS GARANCIÁLIS GÉPJÁRMŰVEK
SZERVÍZSZOLGÁLTATÁSÁRA”
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részéről „Keretszerződés
garanciális gépjárművek szervízszolgáltatására” tárgyában árajánlatokat fogad az alábbiak
szerint:
Ajánlatkérő neve, címe:
Képviseli:
Kapcsolattartó:
Szerződés meghatározása:
A szerződés időtartama, teljesítés helye:
Keret összeg:
Szerződéshez rendelt elnevezés:

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Danada-Rimán Edina jegyző
Wéber H. Olivér
Belső Ellátási Iroda, ügyintéző
e-mail: webero@jozsefvaros.hu
keretszerződés
a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 24
hónapig ig, az Ajánlattevő budapesti telephelyén
1.000.000,-Ft+Áfa
A Polgármesteri Hivatal használatában lévő
gépjárművek műszaki állapotának fenntartása,
eseti szervízelése keretszerződés alapján.
Ajánlattevő részletes feladatait az árajánlatkérés
2. számú mellékletét képező műszaki leírás, a
gépjárművek paramétereit az árajánlatkérés 3.
számú melléklete tartalmazza.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha
olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér
mértéke a felolvasólapon rögzített, és általános forgalmi adó nélkül számított 24 havi
ellenszolgáltatás 10%-a.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Az ajánlat tartalmazza:
Az ajánlati árat forintban kell megadni. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie,
vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek
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változó árat tartalmazó ajánlatot. Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak
minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű
formában szerepeljen az ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az ajánlati árnak
tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme
is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, szoftver költséget, szállítási,
üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. Az ajánlat csak
banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az
Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevőnek
az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre
rögzített díjként kell megadnia, forintban.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy érvény ajánlatadás
kizárólag az árajánlatkérés 1. számú mellékletének kitöltésével lehet, melynek cégszerű
aláírása szükséges és elengedhetetlen.
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján az
összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás elve szerint értékeli.
Részszempont
Garanciális időn belüli gépjárművek javításának
óradíja (Ft/óra)*

Súlyszám

Karosszéria javítás óradíja (Ft/óra)*

40

60

* Ajánlati ár (összesen nettó Ft + Áfa = bruttó Ft).
Kiegészítő tájékoztatás: 1 óra=60 perc
Az összpontszámot az egyes részszempontokra megajánlott árakra adott pontszámok és a részszemponthoz
tartozó súlyszámok szorzatainak összege határozza meg.
A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó ás felső határa: 1-10 pont.
Kiegészítő tájékoztatás: 1 óra=60 perc
Az összpontszámot az egyes részszempontokra megajánlott árakra adott pontszámok és a részszemponthoz
tartozó súlyszámok szorzatainak összege határozza meg.
A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó ás felső határa: 1-10 pont.
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A bírálat módszere képletekkel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-1) + 1
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően
két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás
során).

Ajánlati kötöttség:
Kiegészítő tájékoztatáskérés határideje:
Kiegészítő tájékoztatáskérés módja:

30 nap
2015. szeptember 25. 12:00 óra
elektronikus úton a
webero@jozsefvaros.hu e-mail címen

Ajánlattételi határidő:

2015. szeptember 28. 12:00 óra

Tájékoztatom a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatkérésünk nem minősül megrendelésnek.
A beérkezett ajánlatok megvizsgálását követően visszajelzünk az Ajánlattevőknek.
Budapest, 2015. szeptember 16.

Tisztelettel:

……………………
Fábián Márta
irodavezető
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