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Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselĺĺ-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága
elóterj

esĺő : Humánszol
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źitatźsiÜryosztály

a Yárosgazdá|kodási

sz. napirend

ELŐTERJESZTÉ'

és Pénzügyi

Bizottság 2016. augusztus 15.i üIéséľe

Táľgy: Javaslat z ,,J(rsefválrosi Önkormányzĺt részére3 db gépjáľmiĺvekbeszeľzése''tárgyúl közbeszeľzésielj áľás megindítására

Előterjeszto:

dr. Bojsza Kĺisztina Humánszolgáltatási LJgyosńźůy, ugyosztźńyvezetó

Készítette: Humánszolgáltatási

ÜgyosďáIy,Iegyzoi Kabinet, Esz-KerKft.
kell
tárgyalni.
A napirendet nyilvános ülésen
A döntés e l fo gadás áh o z e gy szeĺu szav azaÍtöbbs é g s züks é ges.
Melléklet: 1. sz. melléklet bíľáló bizottsági jegyzőkönyv és egyéni bírálati lapok
2. sz. melléklet eliárást indító aiánlattételi felhívás és kĺizbeszeľzésidokumentumok

ľisztelt Y ár osgazdál kodási

I.

és Pénziigyi Bĺzottsá g

!

Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletesismeľtetése

A

Képviselo-testület a 127/20|6' (VI.02.) szÍm.Ú határozatźnak 3. pontjában úgy döntött, hogy összesen
bruttó 16'000'0 e Ft összeget biaosít gépjrárműbeszerzésre. A beszerzett 3 db gépjárművet térítésmentesena
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JSzSzGyK) haszná|atźlba
adj a, határ ozatl an i dőre.

Fentiek a|apjźn a 3 db új (azaz ame|y forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külfijldön nem
volt, bemutató, illetve próbajríľmt1Lkéntnem hasmálták) gépjármű beszerzésérevonatkozó műszaki leíras
összeállításra kertilt, mely szerint a gépjárműveknek meg kell felelni az országosan kiemelt termékeke vonatkozó állami normatívákól szóló 14/f0I2. (VI. 8.) NFM utasítlás 6. ftiggelékébery az ajáĺ,iattételi felhívĺásban és a
dokumentacióban etőírt kcivetelményeknek.

Az

árubeszerzés becsiilt értékenettó 12.598.425,-Ft.

JSzSzGyK közremtĺködésével összeállította akozbeszerzési eljárás megindíĺísához sztikséges dokumentumok tervezetét, melyeket aBírá|őBizottság 2016. augusztus 09-én tartott ülésén véleményezelt. A BíráIó Bizottság megállapítasai (I. sz. melléklet) aza|áhbiak:
hirdetmény nélküli nyílt (Kbt. 1 15.
1 .) megszav ańa aKbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti értékĺĺ

AzEsz-Ker Kft.

a

$ szeľinti eljárás) kozbęszerzési eljárás alkalmazását'
megszavazta és elfogadta a felhívás, kozbeszerzési dokumentumok tervezetét.
3.) megszavaztaés elfogadtaaKbt. 115. $ (2) bekezdés szerintajavasolt gazdasági szereplőket:
1- Név: GYULAI AUTóSZERVIZKÍĺ., cim:1173 Budapest, 511. utca 4. - 5If . utca 3., ađőszźlm:

f.)

f335','1r69-f-4f
Fo rgalmazo tt autőmárkák ope|
Elváľt paramétereknek megfelelő gépjármiĺvek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi:opel Vivaro Combi
7 személyes személygépkocsi:opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi:opel Meriva

2- Név: Schiller Autóház Kft., cím: 1l38 Bp. Váci u. |I3., adószám: I0260999-f-4|

Forgalmazott autómáľkák: opel, Toyota, Skoda' Fiat
Elváľt paramétereknek megfelelo gépjáľművek (marka és típus):
9 személyes személygépkocsi:opel Vivaro Combi, Fiat Ducato

7 személyes személygépkocsi:opel Combo Tour, Fiat Doblo, Fiat Scudo
5 személyes személygépkocsi:opel Merivą Fiat Qubo, Skoda Yeti, Skoda Fabia

,rIüŁ

l

3- Név: AUTŐSZALON
2-43

DUNA KfĹ, cím: 1095 Budapest, Soľoksári út 160., adőszźĺm I2504I4.|-

Forgalmazott autómáľkák: opel, Suzuki
Elvált paľamétereknek megfelelö gépjárművek (marka és tÍpus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi
7 személyes személygépkocsi: opel Combo Totľ
5 szemé|yes sz.emélygépkocsi: ope|Merivą Suzuki SX4, SuzukiVitara
4- Név: AUTOCENTRUM szABo KfĹ, cím: |?f|Budapest, Pedellus u.1., adószĺm: I09f3I53f-43
F'oľgalmazott autómáľIĺĺk:Fiat, Foľd, Renault
Etvárt paramétereknek megfelelő gépjáľművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: Fiat Ducato, Ford Toumeo Custom, Renault Trafic Combi
7 személyes személygépkocsi: Fiat Doblo, Fiat Scudo, Ford Grand Toumeo Connect
5 személyes személygépkocsi: Fiat Qubo, Foľd Bmax, Foľd Tourneo Connect, Ford Tourneo
Courier, Renault Captuľ
5- Név: Poľsche Inter Autó Hungária Kft., cím: 1 139 Budapest, Fáy u. f7., adőszám: 145152391
/1 Á
L-żż

Forgalmazott autómáľkák: Volkswagen, Seat, Skoda, Audi
Elváľt paramétereknek megfeleló gépjáľművek (márka és típus):

VW Tľansporter
VW
Caddy
7 személyes személygépkocsi:
5 személyes szemétygépkocsi: VW Caddy, VW Polo, Seat lbiza, Skoda Yeti, Skoda Fabia
6- Név: PetľányĹAutó Kft.
Cím: 1106 Budapest, X., Kerepesi út 105.
Adószám: I049l 55I-2-44
9 személyes személygépkocsi:

emai1: maąvari.szabolcs@fordpetranyi.hu

fax: +36-7-f'17-3736

Foľgalmazott autómáľkák F'oľd
Elvárt paľaméteľeknek megfelelő gépjármĺivek (márka és típus):
9 szeméIyes személygépkocsi: Ford Tourneo Custom

7 személyes személygépkocsi: Ford Grand Toumeo Connect

4.)
5.)

5 személyes személygépkocsi: Ford Bmax, Ford Toumeo ConÍrect, Foľd Touľneo Couľier
az eljáras határidoit tekintve az a|źĺbbiakatjavasolja: az aján|atÍételi határido: 10 naptári nap.
megszavazta akozbeszerzési dokumentumoktervezetét és a Kbt. l15. $ (2) bekezdés szerinti gazda-

sági szereplőket javasolj a elfogadásra a döntéshozónak.

il.

A beterjesztés indoka

A fenti becsült

éľtékalapján azárubeszerzésre vonatkozóan sztikséges a közbeszerzési e|1árás megindítĺására
vonatkozó döntéshozatal. valamint akozbeszerzési eliárást indító felhívĺísés kÓzbeszerzési dokumentumok

elfogadása.

III.

A döntés célja, pénziigyi hatása

A dĺĺntéscélja: a JszSzGyK

feladatellátlásához szükséges 3 db gépjármű beszerzésére szükséges a közbeszerzési eljárás megindítrásáľa vonatkozó d<jntéshozatal.
A beszerzés becsĺilt nettó értékének- mely If.598.4f5.- Ft - fedezete a kdltségvetés11301 címének _ onként vállalt faladat _ felhalmozási e|őirányzatán rendelkezésre ál1'

Iv.

Jogszabályiköľnyezet

és Szervei Szervezeti és Miiködési Szabá|yzatáról szoló 36/f0I4. (xI.06.) ĺĺnkoľmány.
zatirende|et 7. melléklet 1.1. pont 1.l.3. alpontjaszerint a Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt
közbeszerzési ügyekben az e|járu megindításáról, eredmény megállapítrásáról, beszeľzési ugyekben az

A Képviselő-testület

eredmény me gá||apításálr ő|.

0r'l

!,Ł

Kéremaza|źtbbihatźlrozatijavaslatelfogadását.

H,ł'rÁnozłľrJAvAsLAT

A

Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Józsefuárosi onkormrányzat részére3 db gépjáľmiivek beszeÍzése,, tár gyil közbeszerzési elj árásban úgy dönt, hogy

1.

2.

3.

a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatáralatti éľtékühirdetmény nélküli nyílt (Kbt' l 15. $ szeľinti el-

járás) ktizbeszerzési eljárást folytat le.
Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2016. augusztus 15.

elfogadja az e|oterjesnés f . számű mellékletétképezó közbeszerzési eljárrást indító felhívást és közbeszerzési đokumentumokat a Bíráló Bizottság javaslata alapján.
Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. augusztus l5.
elfogadj a az alábbi kiválasztott hat gazďasági szereplőt:
1- Név: GYULAI AUToszERv|ZKÍt.,cím:. |I,73 Budapest, 511. utca 4. -

5If. utca

3., adószám:

f3357169-2-42

Foľgalmazott autómáľkák opel

Elváĺ paramétereknek

megfelelő gépjárművek (máľka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi

7 személyes személygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva
2- Név: Schi|ler AutőházKft., cím: l138 Bp. Váci u. 1I3., adőszźtm: |0260999-f-4I

Forgalmazott autómáľkák: opel, Toyota, Skoda' Fiat
Elváľt paramétereknek megfelelo gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi, Fiat Ducato
7 személyes személygépkocsi: opel Combo TouĹ Fiat Doblo, Fiat Scudo
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva, Fiat Qubo, Skoda Yeti, Skoda Fabia
3. Név: AUTosZALoN DUNA Kft., cím: 1095 Budapest' Soroksári út 160., adőszźtm: |2504147f-43
Foľgalmazott autómáľkák: Opel, Suzuki
Elvárt paramétereknek megfelelő gépjárművek (mrírka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi
7 személyes személygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi: opelMeriva, Suzuki SX4, Suzuki Vitara
4- Név: AUTóCENTRUM SZABó Kft., cím: IZf| Budapest, Pedellus u.1', adószĺm: 10923153f-43
Forgalmazott autómárlcĺk: FiaĹ Foľd' Renault
Elvárt paramétereknek megfe|elő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: Fiat Ducato, Ford Tourneo Custom, Renault Trafic Combi
7 személyes személygépkocsi: Fiat Doblo, Fiat Scudo, Ford Grand Toumeo Connect

5 személyes személygépkocsi: Fiat Qubo, Ford Bmax, Ford Tourneo Conĺlect, Foľd Tourneo
Couľier, Renault Captur

5. Név: Porsche Inter Autó Hungáľia KfĹ, cím: 1139 Budapes| Fáy u. f7., adőszám: |4515239.
z-44
Forgalmazott autómárluĺk: Volkswagen, Seat, Skoda' Audi
E|vártparaméteľeknek megfelelo gépjárművek (mrárka és típus):
9 személyes személygépkocsi: VW Transporter
7 személyes személygépkocsi: VW Caddy
5 személyes személygépkocsi: VW Caddy, VW Polo, Seat Ibizą Skoda Yeti, Skoda Fabia
Felelős: polgármester
Határidő: 2016' augusztus l 5.

of

k;-

6- Név: Petrányi-Autó Kft., cím: 1106 Budapest, X., Kerepesi út 105., aďószám:. |049I55|-f-44

Foľgalmazott autómárkák F'oľd
Elváľt paramétereknek megfelelő gépjáľművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi:Ford Tourneo Custom

7 személyes személygépkocsi:Ford Grand Tourneo Corrnect

5 személyes személygépkocsi:Ford Bmax, Ford Toumeo Connect Ford Tourneo Courier
Felelős: polgaľllresteľ
Határidő: 20l6. augusztrrs l5.

4.

az eijźráshatáridőit tekintve úry dönt, hogy
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. aususztus

1

azajrárrlattételi hat'áridő: 10 naptlíľinap.

5.

A dontés végrehajtását végző szervezeÍi egység: Ész.xEn Kft.., legyzői Kabinet
A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|óterjesnés elokészítőjénekjavaslataakozzétételmódjára: honlapon

ĺ ő"-ę (.(";^,U-

Budapest, 20i6. augusztus 09.

dr. Bojsza Krisztina

ugyosńźiyvezeÍó
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'1.

Ajánlatkérő:

önkormányzat (1oB2 Budapest Baross u. '63-67.)
'ózseń/árosi
2. A közbeszenés táľgya: JózsefuárosÍ cinkormányzat részére3 db gépjárművek beszerzěsę-'ťźirgyil,
Nb|. H,ątlrcĺlĺk Rész, un|ós értékhatáľa|att|értékűhkdeffiény rĺélku|lnyĺ|(Kót. '1l5. š szertnb ę|lárás) kozbeszezéś
e|járás.fe|hívás, közbegezési dokumentÜmok tervezetének és a Kbt. 115. 5 (z) bekezdes szerint á javasoit gazdąsági

śzeŕéplőkvé|eménýezése.

3. IdóponĘ 20í.6' augusztus

s . 3

'Śo.

4. A jegyżőkönyv ÍehÍételekorjelenlévő személyek alutírott BB tagok
1.) A Bĺńĺó Bizottság megśzavazta a Kbt. Harmadĺk Rész, uniós értékhatára|atti ériékűhirdetmény néĺkü|ĺnyílt
(Kbt. 115. $ szerinti eljárás) közbeszeaési eljárás alka|mazását.

2.) A Bíľá|ó Bizottság megszavazta és elfogadta a íelhÍúás,k<izbeszezési dokumentumok tervezetét.
3.)

A

Bírá|ó Bizottság megszavazta

szerepĺőket:

és e|Íogadta a Kbt, 115. $ (2) bekezdés szerint a javaso|t

gazdäsagi

1- Név: GYul.Ät At'ľószERvIz Kft'
Cím: 1173 Buđapest 511' utca 4. - 512. utca 3
Ad ószám : 23357 t.69 -2.42

email: szalon@ortelgyulai.hu

fax: 06-1-258-5013

Foľga|mazott autómáľkák: opel
EIváľt paramétereknek męĺfe|e|ő gépjárművck (márka és típus):
9 'szeméIyes szemé|ygépkocsi: opel VÍVaro
7 'személyes szemé|ygépkocsi: opeĺ Combo

combi
Tour

5 személyes szeméiygépkocsi: ope| Meriva

2- Név: Schi||er Autóház Kfr.
Cír'n: 1138 Bp. Váci u' 113''
Adóśzá m : Lo26099,9 -24 L

email: ifo@schiller.hu

fax 06-1452-1134

Forgalmazott autómáľkák: ope|, Toyota, skodä' Fiat

Elvárt paramétereknek megfe|elő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes szemé|ygépkocsi: ope| VĺVaro Combĺ, Fiat Ducato
7 szeméIyes személygépkocsi: ope| Combo Tour, Fiat Dob|o, Fiat Scudo
5 szemé|yes szemé|ygépkocsi: opel Meriva. Fiat Qubo, Skoda Yetí, Skoda Fabia
3,. Név: AuTószÄtoN DUNA KFt
cím: 1095 Budapest, soroksári űi 160.

Adószám: Ĺf504t47.243

emai|: konya. norbert@autôduna.hu
fax; 06-1-347-1010

Foľgalmäzott autómáľkák: opel. Suzuki
E|várt pammétereklek megfe|elő gépjárművek (márka és típus):
9 szemé|yes szeméĺygépkocsi;ope| Vivą1o Combi
7 szemé|yes szenélygépkpcs!; ope| Combo Tour
5 szemé|yes szeméĺygépkocsi: opeĺ Meriva, Suzukĺ SX4,

4- Név: AUTóGENTRUM szABo
Cím:, IfZL Budapest Pďel|us u.1'

suuki

V]tara

,ĄlüL
l)-

Adóęám:,10923.153-2.43
emaĺl: ínfo@ fiatszabo.hu
email:'ĺnfo@ fôrdszabo.hu
erÍiai|: ĺiifo@ renau|tszabo:hu

fax:06-23-524Af9
faxi n6-23-524{28
faxl 06-23-521-319

Folga|Dazott aÜt6nrárkák Fiet Fol 4'Ręnault

E|värt paramétereknek megfeĺeĺő gépjá'r'míívek(márka és bibus):
9 szeméýes személygépkocsi: Fiat Ducato, Ford Tourneo custom' Renau|t Tmfic Combi
7 szemé|yes személygépkocsi: Fiat Doblo, Fiat Scudo, Ford Grand Tourneo coriňect
5 személyes szemé|ygépkocsi: Fiat Qubo, Ford Bmax, Ford Touŕneo connecti For,d'Tourneo couriert Renault

Captur

5- Név: Porsche Inter Autó Hungária KFt

Cím: 1139 Büdapest, Fáy u.f7.
Adóśzám : L45t5239-z-44
emaiĺ: info@porschepest'hu
fax: 06-1451-5502

Forgalmazott autómáľkák: volkswagen' Seat Skoda, Audi

E|várt paĺamétereknekmegfe|elő gépjárművek (márka és tĺpus):
9 szeméIyes szemé|ygépkocsi: VW Transpoľteŕ
7 szemé|yes szeméĺygépkocsi: \AA/ Caddy
5 szemé|yes személygépkocsi: W Caddy, VW Po|o, seat lbiza, Skoda Yeti, Skoda Fabia

6- Név: Petrányi-Autó KFT.
Cím: 1106 Budapest, X., Keřepesĺ út 105.
Adószám: t049|55L-f44
emaĺl: magvari.szabolcs@fordpetranyi.hu
faxi +36-L-277.-3736
Forga|mazott autómárkák: Fprd
E|vá rt pa ramétereknek męfelelő. gépjárművek (márka és típus) :
9 szemé|yes személygépkocsi: Ford Tourneo Custom
7 szemé|yes szemé|ygépkocsi: Ford Gĺand Tourneo Connect

5 szemé|yes szemé|ygépkocsĺ:Ford Bmax, Ford Toumeo

4.) A

connect, Ford Tourneo Courler,

Bírá|ó Bĺzottság az eijárás hataridőit tekintve az alábbiakat javaso|ja:

Az aján|attéte|i haüáridő: 10 napüári nap.

5.) A Bírá|ó Bizottság megszavazta a közbeszeĺzési dikumentumok tervezetét ĺis a Kbt. 115. 5 (2) bekezdes
szerinti gazdasági szereplőket javasolja elfogädásra a döntéshozónak'

.MetĺékIeu

1'
2.

Egyéni bírá|ati |apok

osszeférhetetlenségiéstitoKartłási nyi|atkozatok
Kmf.

i.
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tGYÉNIBÍRÁIáTI lÁP

.Józsefuárosi

t részére3 db gépJármiivek beszelzéseą tárgyĺi, Kbť. Harmadik Rész,
uniĺjs értéklralára|aĺ.ł.ĺér|'ékíÍhiľdetménynélkĺilĺnyílt(Kbt' 115' q szerlntĺ eĺJáľás) közbesferzési eljánis fe|hívás,
közbeszezésí dokumentumok tervezetének és a Kbt. 115. 5 (2) bekezdés szerĺnt a javaso|t gazdasági szereplők

véleményezése.

Ajánlätkéľó neve: Jóżsefiláľosi tinkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63:67.)
Bírá|ó BizotŁság tagja

:

Ł|lJas6=-

Iaoc.ťĺ>

.1.) Javas|om megszavazni
és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész. uniós értékhatár alatti értékűhirdebnény
né|kĹiĺĺnyí|t (Kbt. 115. $ szeľinti e$árás) kĺizbeszezésĺe|járás alka|mazását'

1.) Javaslom megszavazni és,elÍogadni a fe|hÍvás, közbeszezési dokumentumok'tervezetét'

2.) Javaslom megszavazni és eĺfogadnĺa Kbt. 115.

5 (2) bekezdés szerint a javasolt gazdasági szerep|őket:

1- Név: GY1JtAI AUTószERVIz Kfr.
Cím: lL73 Budapest' 511. utca 4. - 512. utit 3
Adósám: f33571'69-24f
email: szälon@oire|oyulai. hÚ
fax: 06-1-258-5013

Foľgalmazott autómárkák: opel
Elváľt paraméteĺeknekmegfeie|ő gépjárművek (márka és típus):
9 szemé|yes személygépkocsi: opel Vivaro Combĺ
7 szemé|yeśszěmélygépkocsĺ: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi:

opel Meriva

2- Név: Schiller Autóház Kft.
Cím: 1.138 Bp. Váđu' 113'.

Adósám: Ĺ026a999-z41
ęmaĺ|: ifo@schil|er'hu

fax: 06-1-452-1134
Forga'|mazott autómáľkák: ope|, Toyota, Skoda, Fiat
E|várt paramétereknek meQfe|elő gépjármüvek (márka és típus):
9 szernélyes szemé|ygépkocsi: ope| Vivaľo combĺ, Fiat Ducato
7 személyes szemé|ygépkocsĺ: ope| Combo Tour. Fĺat Doblo, Fiat Scudo
5 szemé|yes szemé|ygépkocsĺ: opel Meriva, Fiat Qubo, Skoda Yetĺ, Skoda Fabia

3- Név: AUTószALoN DUNA KFt
Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 160.
Adószám: 725uL47-z.43
emai|: konvä.nortiert@autoduna'hÚ

fax: 06-1-347-1010

Forgalmazott autómáľkák: opel, Suzuki
Elváŕ paramétereknek megfe|e|ő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsĺ:ope| Vĺvaro Combí
7 szeĺnélyes sżemétygépkocsĺ;opel ComboTour
5 szeméIyes szeméIygépkocsi: ope| Meriva, Suzukí

SXd Suzuki Vitara

4- Név: AUTOCENTRUM szABó
Cím: t22L Budapest, Pede|ĺus u.'1.
Adósam: t09z3t53-f-43
email: info@ fiatszabo.hu

,4eŁ

cť
.J.

emaĺĺ:ińfo@ fpřdśzábo'hÚ
emai| : ĺnfo@ renaultszabo'hu

,fax. 06-23-52+029
fax: 06-23-524-028
faxt 06-23-521-319

Foľgälmazott dutómárkákĺ Fiat1 Ford' Renault
E|várt paramétereknek megfele|ő gépjármíÍvek(márka és típus):
9 szeméýes szemé|ygépkocsi: Fĺat Ducato,.Ford Tourneo Customł RenaultTrąfic Combi
7 szemé|yes személygépkocsĺ: Fiat Doblo, Fiat Scudo,.Ford Grand Tourneo conneď
5 szerilélyes szemé|ygépkocsi: Fiat QUbo, Ford Brnáx, Ford Tourneo Connect, Ford Tqqrneo Qourier,

Renault captuľ

5- Név: Poľsche Inteľ Áutó Hungária KFt
Cím: 1139 Budapest, Fáy u,27'
Adószá ĺn : t45 15239.24 4
emai|: info@oor chéDest.hu
fax: 06-1-451-5502
Forga.|mazott autómárkák: Vo|kswagen,'Seat' skoda' AudÍ
Elvárt paramétereknek męfe|e|ő gépjárművek (márka és típus);
9 szemé|yes szemé|ygépkocsi: WV Tĺansporter
7 személyes szemé|ygépkocsi: WV Caddy
5 szemé|yes szemé|ygépkocsi: VW Caddy' VW Polo, Seat lbiza, Skoda Yeti, Skoda Fabia

6. Név: Petrányi-Autó KFT.
CĹm: 1106 Budapest, X., KeÍepesi út t05.

Adószám: L0i49155L-2-44
email: magyari.szabolcs@fordpetranvi.hu
Íax: +36-I.277.3736

Forgalmazott autómárkák: Ford
E|várt paramétereknek megfeĺeIő gépjárművek (márka és tí1ous):

9 személyes szemé|ygépkocsi: Ford Tourneo Custom
7 szeméýes szemé|ygépkocsĺ:Ford Grand TourneoConnect
5 szemé|yes személygépkocsi: FÔrd Bmax, Ford Tourneo

Connect, Ford Tourneo Courieŕ,

3.) Az alábbi e|járási határidőket javas|oin:
Az aján|attételĺ hatiĺridó: 10 nap.

4.) Javaslom, hogy a Bírá|ó Bizottság küldje meg elfogadásra a döhtéshozónak a fe|hívás, közbeszezési
dokumentumok teľvezetét és a Kbt. 115. 5 (2) bekezdés szerĺnti gazdasági szerepĺőket'a közbeszezési
e|járás megindÍtása érdekében'

5.) A fe|hÍvassal, dokumentációVal kapcso|atoš észrevételeím,javaslataim az aĺábbiak:
BudapesĘ 2016. augusztus
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t részére3 db gépjármćÍvek beszerzéseo táĺ.gyú,Kbt. ľ|ąrmadlk Rész,
uńiós értékhaÉraĺatti értékĺÍhirdetmény né|kü|i.oyí|t(Kbl. 115. 9 szerintĺ eljá,rás) kcizbeszezésí etjánís felhĺvás,
közbeszeaésĺ dokumerltumok tervezetének és a Kbt. 1tr5' ,$ (i) bekezdés szerjnt a jávasolt gazdasígi. szerep|ők

véleményezése.

Aján|atkéró ńeve: Jiízsefvárosi ońkoľmánYzat (í082 Bgdápest, Barc'ss u.63-67.)
Bĺrá ĺó Bizottság

tusju'@

1.) Javaslom,megszavazni és elfogadnĹ a Kbt. Hannadĺk Rész, uniós értéktatár alatti értékűhĺrdetménv
né|kÜ|i nyí|t (Kbt' 115. $ szerinti e|járás) kĺĺzbeszezesi eljárás alka|mazását.

1.) Javaslom megszavazní és elfogadni a fe|hívás, kĺlzbeszezésídokumentumÖk tervezetét.

2') Javas|om megszavazni és e|fogadnĺ a Kbt. 115.

$ (2) bekezdés szerint

ajavasolt gazdasági szereplőket:

1- Névl GYULAI AUToszERWz Kft.
Cím: 1173 Budapest, 511, utca 4. - 512. utca 3
Adószárĺl : 23357 L69 -2-42
email: szalon@opeloyulai. hu

fax: 06-1-258-5013

ForgaI mazott autómáľkák ope|
E|várt pammétereknek megfe|elő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes szemé|ygépkocsi: opel Vivaro Combi
7 szemé|yes szemé|ygépkocsĺ: ope| Combo Tour
5 személyes szemé|ygépkocsí: ope| Merirn

2- Név: Schiller Autóház Kft.
Cím: 1138 Bp' Váci u. 1t3..
Adószám : Ĺ0260999.2-41
emaĺ|: ifo@schilĺer.hu

faxi O6'L45f-1t34

Fořgalmazott autómárkák: ope|. Toýota, skoda' Fiat
Elvárt päramétereknek megfele|ő gépjárművek (márka és tl.;ous):
9 szemé|yes személygépkocsi: ope| Vivaro combi, Fiat Ducato
7 szeméIyes szemé|ygépkocsi: opel c'mbo Tour, Fiat Dobto/ Fĺat Scudo
5 szemé|yes szemé|ygépkocsi: ope| Merim,, Fiat Qubo, Skoda Yeti, Skoda Fabia

3- Név:.AUTószALoN DUNA KFt
Clm: 1095 Budapest soroksári út 160.
Adószám: tf5o4I47-f43
emai|: konya.noťbert@aÚtodijna.hu
fax: 06-1-347-1010

Foľga|mazott autómárkák ope|' Suzuki
E|vźrt paramétereknek megfeĺe|ő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsii opq| Vivao combi
7 személyes szemé|ygépkocsi: opeĺ Combo Tour
'5 szemé|yes szemé|ygépkocsi: ope| Merira, SuzuK SX4, Suzuki Vitara

4. Név: AuTóCENTRUM szABó
Cím.: 1221 BÜdapest, Pďe||uś u.1-

Adószám: 10923153-243
emai|: ĺnfo@ fiatszabo.hu

a/r

ł,Ł
q
v'

émai|I .info@. foŕd$'ąĘo. .hu

emajt info@ ŕęnájjĺEýabo' hi.l
fax:.0G23-52ĘoZ9
Íax:' o6.f35f#0f&

fa<i 06-23-521.-319

Fôrgalmazott autĺímárkákl Fiat, Eord, Renatĺlt
Eivárt paramétereknek megfe|e|ő gépjárművek (márka éśtípus):
9 személyes személygépkocsi: Fiat Ducato, Ford Tourneo custom, Renault:Tttjfic'combi
7 vemélyes szemé|ygépkocsi: Fíat Dobĺo, Fĺat Scudo, Ford Grand Tourneo conneđ
5 személyes szemé|ygépkocsi: Fiať Qubo, Ford Bmax, Ford Tourneo Connect, Ford Tourneo Courier'
Renauĺt captur

5- Név: Porsche InterÁutó Hungária KFt
Címl 1139 Budapest, Fáy u' 27.
Adószám: 14515239-244
email: info@oorscheoest.hu
fax: 06-1-451-5502

Forgalmazott autómárkák:

Volkswagen, Seat Skoda, Audi

E|várt paramétereknek megfele|ő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes szemé|ygépkocsi:VW Transporteľ
7 szemé|ýes szemé|ygépkocsĺ:VW Caddy
5 személyes szemé|ygépkocsĺ:\Ąľ Caddy; WV Po|o, Seat lbiza, Skoda Yeti, Skoda Fabia

6- Név: Petľányi-Autó KFT.
,Cím: 1106 Budapest, X., Kerepesi út 105.

Adószám: 7049155t-244
'emaĺl: magyari;szabolcs@fordDetranyi.hu
fax: +36-I-277-3736

Forgalmazott. autómárkákl Ford
Eĺváľt paramétereknek megfe|e|ő gépjárművek (márka és típus):
9 szemé|yes szemé|ygépkocsi: Ford Tourneo Custom
7 szerné|yes szemé|ygépkocsi: Ford Grand TouÍnéo 'conneđ
5 szémélyes,szemé|yEépkocsĺ:Ford Bĺnäx,Ford]Tourneo'Oonnect Ford Tourneo Courier,

3)

Az alábbi eljárási hatáľidőket javas|om:
Az ajánlattéteJĺ haťaridő: 10 nap.

4')

Javas|bm, hogy a Bíräló Bizottság kÜ|dje meg e|fogad;isra a dontéshozónąk a felhívás' kdzbészezesi
dokumentumol( tervezetéť és a Kbt. 1.15. $ (2) bekezdés sŻerĺntĺgazdaságĺ szeŕeplőket a közbeszeaési
e|j{rás megindítása érdekében'

5')

A fe|hívássa|, dokumentációval

Budapest, 2016,augusdus
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kapcsolatos észrevéte|eĺm,javaslataim:äz a|ábbĺak:
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)őrefuárosi cinkormányzat réęére3 db gépjárművek

beszerzése,.ťźiřgyu, Kbt. Harmadik Rész,

unĺós éĺtlkhatár a|atti értékűhĺrdetmény né|kĺllinyĺIt(Kbt. 115l $. szeľinti eĺjárás) köżbe*eľzesi e|járás fe|hÍvas,
kclzbészezésídokumentumoktervezetérrekes a Kbt. 115. $ (2) bekezdés szerinťajgľasoltgazdasiĺgiszęrép|ők

vé|eményezĺése.

Ajánlatkérő nevel Józsefvárosi önkoľmánýzat (1082 Budapesti Baross u.63.67.)
Bíráló Bizottság

as)a.

?,ąLY,4
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l,.) Javas|om.megszavazní es e|fogadni a Kbt' Harmadik Rész, unĺos ěľtekhaÉr a|atti éľtékűhĺrdetmény
nélkü|ĺnyí|t (Kbt. 115. $ szerintí e|járás) közbeszezési'e|járás alkalmazásáŁ

1.) Javas|om męszavaznĺ és e|fogadni a fe|hívás, közbeszezési dokumentumok tervezetét.

2') Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt' 115'

$ (2) bekezdes szérint a ja\Esolt gazdasági szerepĺőket:

1- Név: GYULAI AuTiszERvIz Kfr.
Cím: 1173 Budapest, 511. utca 4. - 512. utca 3
Adószám: 23357Ĺ69-242
emaĺ| : sza|on@ope|gvulaĺ. hu

fax: 06-1-258-5013

Forgalmazott autómárkákl ope|
Elváľt paramétereknek megfe|e|ő gépjárművek (márka és típus):
9 szemé|yes szemé|ygépkocsi: opel Vivaľo Combi
7 szemé|yes szemé|ygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes szemé|ygépkocsi: opel Merĺva

2- Név: Schiller Autóház Kft.
Cím: 113B Bp. Vácĺ u. 113.'
Adószám : Laz60999-f-4Ĺ
email: iŕo@schiIler.hu

fa* 06-1-452-1134
Forgalmazott autómárkák: opel' Toyota' Skoda, Fiat

Elvárt paramétereknek megfe|eĺő gépjárművek (márka és típus):

9 személyes személygépkocsi: ope| Vĺvaro Combi, Fiat Ducato
7 szemé|yes szeméĺygépkocsi: opel combo Tour, Fiat Dobĺo, Fiat Scudo
5 szemé|ves szemé|ygépkocsi: opel Meriva, Fiat Qubo, skoda YetL Skoda Fabia'

3- Név: AUToszAtoN DUNA KFt
Cím: 1095 Budapest, sorokári út 160.
Adószárri : If5o4L47 -f-43
emäi| : konva.norbeń(aautoduna.hU

fax: 06-1-347-1010

Foľgalmazott autómárkák: opel, Suzuki
Eĺvárt paľamétereloek megfele|ő gépjárművek (márka es típus):
9 szemé|yes személygépkocsi: ope| Vivaro.Combi
7 szemé|yes személygépkocsi: opeĺ Combo Tour
5 személyes szemé|ygépkocsi: ope| Meľivä, suzüki sx4, Suzuki Vitam

4- Név: AuTócENTRuM

szABó

Cím: t2f7 BudapesĘ Pede|ĺus u.

j..

Adószám: t0923t53-2-43
emaĺĺ:info@ fiatszabo.hu

of ľ,Ł

t4

email: info@ fordszabo.hu
emaĺl: iďo@ renau|tszabÔ.hu

faxO6-23-SzíiOZ9

fax 06-23-52+028
fax: 06-23-521-319

.Fotgąlmazptt.autómárkák Fiat, Foľą Renault
E|várt paľaméteŕeknek megfele|ő gépjárművek (márka és típus):
9 szeméĺyes szemé|ygépkocsi:Fiat Ducato, Ford Tourneq Custom, Ręnéult Trafio Combí
7 szeméĺyes szemé|ygépkocsi: Fiat Dob|o, Fĺat scudo, Fprd Grand ToÜrneo Connect
5 szeľnéĺyesszeméIygépkocsi: Fiat Qubo, Forii Bmax, Ford Tourneo

Connect, Ford Tourneo Courier,

Renauľt Captur

5- Név: Porsché rÍiter Autó.Hungária KFt

Cím: 1139 Budapest, Fáy u'f7.
Adószám: L45Ĺ5f39-244
email: info@p0rscheoest.hu

fax: 06-1-451-5502

Forgálmazott autómáľkák: VoIkswagen, Seat, Sko{a, Audi
E|várt paramétereknek męfe|elő gépjárművęk (márka és típus):
9 szemé|yes szemé|ygépkocsi: vw.Transporter
7 szemé|yes szemé|ygépkocsi: \ĺ}V Caddy
5 szemé|yes személygépkocsi: VW Caddy, VW Polo, Seat lbiza, skoda Yeti. Skoda Fabĺa

6- Név: PetrányřAutó KFT.
cím: 1106 Budapest, X.; Kerépesi út 105.
Adószám: 7049L55I-2.44
email: magvari.szabo|cs@fordpetranvĺ.hu

fax: +36-t-277-3736
Foľga| mazott autómárkák: Ford
E|várt paramétereknek megfeIeĺő gépjárművek (márka és típus);
9 szemé|yes szemé|ygépkocsi: Ford Tourneo Custom
7 szemé|yes személygépkqcsi: Ford Grand Tourneo Connect
5 szemé|yes szernéýgépkocsi:Ford Bmax, Ford Tourneo connect, Ford Tourneo Courier,

3.) Az a|ábbi eljámsi határidőket javaslom:
Az aján|attételĺ -határidő: 10 nap.

4.) Javas|om, hogy a Bíráló Bizottság kÜ|dje meg eĺfogadásra a dontéshozónak a fe|hívás, közbeszezésĺ

dokumentumok'tervezetét és a Kbt' l'15. $ (2) bekezdés szerinti gazdasági szerep|őketa kcizbeszezési
e|járás megindítása érdekében.

5.) A felhívással, dokumentációva| kapcso|atos észrevéte[eim', javas|atäii.n az a|ábbiak:
Budapest, 2016. augusztus
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mint a Bírá|ó.Bizotbág ťagja nyi|atkozom. hog.y
(1082 Budapest, Baross u. 63-67J á|ta| ńeginaítańoó-;,

Jőzsefuálośi t)*ołmiän1łzat r'esiéĺes at,g'épjárművet te"oieśe;€igyu kozbeszezesi

eljárásban nem tartozom a Kbt. 25. $-ában meghaÉrozott összeférheteüensegi1ätétenr< naÉlya
a|Á

Nvĺ|1$ozo1',' hogy minden szükséges intézkedési megteszek annak érdekében,hogy elkerÜ|jem

äz osszeférhetetlenséget és a

kiaĺakulását'

verseny tisziaságának sereĺméteredményežő ľręlyzětek

KUe|entem, hogy az e|járás sorén tudomásomra jutott információkat jogosulat|an szemé|ynek sem
aze|járás a|att sem azt követően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest,2016. augusztus
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(akcím:

mint a Bírétó Bizotbág tagja nyilatkozoň, hogy

a Józsefuárosi

(1082 Budapest, Baross u. 63-67') á|tal męindítandó_'
xlíaefuárosi inkormány,zat tészére3 db.g.é'pjármíivek beszerzéáe-árgyú ŕózbeszezesi
e|járásban nem tarbzom a Kbt. 25. $-ában meghaÉrozott összeférheteUensegi};|lete|ek

hatálya

Nyilatkozom, hogy rninden szÜkséges intézkedest megteszek annak érdekében,hogy e|kerü|jem
az összeférhetet|enséget és verseny tisztaságának sére|méteredményeiő heýzétek

a

kialaku|ását.

Kije|entem, hogy az eljárás során tudomásomrđ jutott inťormációkat jogosu|atlan személynek sem
az eljárás a|att, sem azt kovetően nem adom ki, il|' nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2016. augusztus

3

.

M
a|áírés

,yik,Ł
,ĺk

összrrÉnľrľEĺĺ.eľsÉer
És ĺ'rĺorrłnĺÁsrnyrurĺoztĺ
A 2015. Éu

cxllil.

ĺonvÉrv(n rovÁBBIÄKBAl.ĺ KBT.)

25. 5-A szERrNT

fuucś€ś t4,'?.ĺąn ,'e'ĺ;y,*ffiizottság
ł,

z"4|ylĺ|oĽ
+zz y e z ałlił
a.:ą,

u

(|akcliĺl:

tagja nýĺatkozoň, hogy

a Józsefváľosi öńkoľmányza! (ĺosz Búaipest' Baross u. as-ož) łlal meginoínńoó-'
fuízsefuárcsÍ ÓnkolmántrĺzatÉszére 3 db 7épjárművek beęelzéśe-tárg}łiřozbeŚzeiesi
e|járásban nem tartozom a KbŁ 25. $-ában meghatározott összeÍérheleüensigi}b|Éte|ek hatá|ya
a|á.

Nyiĺatkozom, hogy minden szillaéges intézkedést megteszek annak érdekében,hogy elkerÜĺjem
összeíérhetetlensĄ7et és vérseny tisztaságának sérelmét eredményežő heýzárck

az

kiaĺakulását.

a

Kijelentem, hogy az e|járás sonĺn tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az e|járás a|att, sem azt kovetően nem adom ki, il[. nem teszem hozáférhetćívé'
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Az

önkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a 20t6.
'-. napján megktlldött ajánlattételi fe|hívás, va|amint a

Aján|atkérő, Józsefuárosi

közbeszerzési dokumentumokban |eíltak szerint tegye meg aján|atát a je|en közbeszezés tárgyát
képező fe|adatok megva |ósíĽásá ra.

Ajánlattételi határid

1_:00 óra.

ő.. 2016.

Aján|atkérőre vonatkozó információk:
Józsefuárosi onkormányzat (AK03549)
1082 BUDAPESI Baross utca 63-67.

e-mai|cím:

ba||akata@jozsefuaros.hu

Lebonvol ító szeľvezet

\

:

Ész-rcen rn.
1026 Budapest, Pasaré.ti út 83.
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

-

BBT lrodaház

Az eljárás típusa:
Kbt' Harmadik Rész, uniós éftékhatár a|atti éftékűhirdetmény né|kÜli nyí|t (Kbt. 115. 5 szerinti
eljárás) közbeszerzési e|járás. A hirdetmény né|kü|i nyí|t e|járás olyan egy szakaszbó| álló
közbeszezési e|járás, ame|yben az ajánlatkérő a nyílt e|járás nemzeti e|járásrendben irányadó
szabá|yait a|ka|mazza a Kbt. 115. $-ban fog|a|t kü|önbségekkel.
E|járás nyelve:

Je|en közbeszezési eljárás kizáró|agos hivata|os nyelve a magyar. Az aján|atkérő
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő á|taIi fe|elős fordítasát is e|fogadja.

a nem magyar

Az e|járás tárgya:

,)ózsefuárosÍ önkormányzat részére3 db gépjármíÍbeszerzése,,
A szeződés időtańama, vagv a te|jesités határideje:
Szeződéskötéstő| számított mĺnimum 15 naptári napon belü|, de |egfe|jebb 75 naptári napon
szempont)
belü|. (Értéke|ési
Eovéb rende|kezések:
Az eljárás során fe|meru|ő, az aján|attételi fe|hívásban és a ki5zbeszerzési dokumentumokban nem
szabá|yozott kérdésektekintetében a közbeszezésekrő| szó|ó 2015. évi cXLIil. töruény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.

,Áľ,L
ł1

1.

Ajánlatkérő adatai:
AiánIatkérőre vonatkozó információk:
Józsefuárosi on kormányzat (AKo3549)
1082 BUDAPEST Baross utca 63-67.
e-maiI cím : ba||akata@jozsefuaros. hu
Lebonvo|ító szeruezet:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +361/788-8931
Fax: +36U789-6943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

2.

-

BBT Irodaház

A közbeszerzési eljárás fajtája' alka|mazásának indoko!ása:
Kbt. Harmadik Rész, uniós éftékhatára|atti éftékűhirdetmény nélkÜ|i közbeszerzési e|járás
$ szerinti e|járás): Ha az árubeszezés becstilt értékenem éri e| a
tizennyo|cmillió forintot az ajánlatkérő a kozbeszerzési e|járást |efo|ytathatja a nyí|t e|járás
nemzeti e|járásrendben irányadó szabá|yainak a|ka|mazásáva|. Je|en közbeszerzési e|járás
becsü|t éftékenem éri e| a tizennyo|cmi||ió forintot.

(Kbt. 115.

3. A ktizbeszeruési

dokumentumok rendelkezésre bocsátásanak módja, hatáľideje,
annak beszezési helye és pénzĺigyifeltéte|ei:
Aján|atkérő a közbeszeaési dokumentumokat térítésmentesenbocsátja aján|attevők
rende|kezésérea Kbt. 39. 9 (1) bekezdésének megfe|e|ően. Ajánlatkérő a közbeszezési
dokumentumokat az aján|attéte|i fe|hÍvas megkti|désével egyidejű|eg e|eKronikus úton is
tová bbítja ajá

4.

n

|attevők részére.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
,Józsefuárosi önkormányzat részére3 db gépjármíÍbeszerzése,,
Az e|járás cé|ja a Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjó|éti Központ működéséhez
szükséges 3 db M1 új személygépjármű beszezése.
A pontos műszaki lelrast a közbeszezési dokumentumok 5. kötete tafta|mazza.
Nómenk|atúra : Árubeszezés, CPV Kód : 341 10ooo-1 Szemé|ygépkocsĺk.

5. A szerződések meghatározása,
eljá rást lefolytatjá k:

amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési

Adásvéte|i szeęődés

6.

Aszerződés időtatama vagy a teljesítés határideje:

0rkŁ
ł8,

Szeződéskötéstől számĺtott minimum 15 naptári napon be|ü|, de |egfe|jebb 75 naptári napon
be|tjl. Grtékelésĺszempont)

7,
8.

A teljesítéshelye:
A nyeľtes aján|attevő átvéte|i te|ephe|ye a te|jesíĽéshe|ye.

Az ellenszolgáltatás teljesÍtésénekfeltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
E|ő|eg: Aján|atkérő e|őleget nem biztosít.

Az ajánlatkérő az e||enszo|gá|tatás összegét 30 napos fizetési határidő me||ett, banki
átutalássa|, a Kbt.135.5 (1), (6) bekezdései, a Ptk.6:130. s (1)-(2) bekezdései a|apján
egyen|íti ki.
Az aján|attéte|, a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjérő| sző|ő 2003. évi XCII. toruény 36/A. $-ában
fog|a|takat te|jes körben a|kalmazza.
Késede|mes fizetés esetén Aján|atkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. 5) méftékű,és a
késed e| em időta ľta má h oz igazodő késede| m i ka matot fizet.
Ajá n |atkérő részszám|ázá si ehetőséget nem biztos ĺt.
A megvalósítás pénzrigyi fedezetét Aján|atkérő saját forrásbó| biztosítja.
I

Vonatkozó iogszabá|yok külonösen

:

Aa adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évĺXCII. töľvény 36/A. 5,
A Közbeszeaésekrő| szó|ó 2011. évi CVIII. toruény,
Az á|ta|ános forga|mi adóró| sző|ő f007. évi CĐffII. töruény,
A Po|gári Toruénykönyvrő| sző|ő 2013. évi V. töruény,

Az e||enszo|gá|tatás te|jesítésénekrész|etes |eír.ását a közbeszezési dokumentumok részét
képező szeződéstervezet ta rta mazza.
l

9.

Annak meghatározán, hogy az ajánlattevő tehet.e tiibbváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részaján|at.tétellehetősége vagy annak kizárása:
Je|en e|járásban Aján|atkérő a többvá|tozatú (a|ternatív) aján|attéte| |ehetőségét kizárja és
részaján|attéte|i|ehetőséget nem bĺztosít.

A

gazdasági, mĹíszaki és minőségĺ, i||etve

a

szerződés te|jesítéséve|kapcso|atos
szempontok vizsgá|ata során Aján|atkérő megá||apította, hogy a közbeszezés egy részére
torténő aján|attéte| nem egyeztethető össze a gazdasági ésszeríĺségge|,a beszezés
tárgyát képező áruk kÜ|ön-külon szerződés keretében tofténő beszezése magasabb
téte|enkéntiárat eredményezne.

10. A nyeftes ajánlattevő kiválasztása:
Az aján|atok értéke|ésiszempontja je|en eljárásban a |egjobb ár-érték arányt megje|enítő
szempontrendszer (a Kbt. 76. s Q) bekezdés c) pontja szerint) az a|ábbi részszempontok
szerint:

1.

Nettó vételáľ. súlyszám: 8o

ortk^ÄĄg

1.1. Nettó véte|ár a 9 szemé|yes személygépkocsivonatkozásában (HUF) - súlyszám: 35
1.2. Nettó vételár a 7 szemé|yes személygépkocsivonatkozásában (HUF) - sú|yszám: 25
1.3. Nettó vételár az 5 szemé|yes szemé|ygépkocsi vonatkozásában (HUF) - sú|yszám: 20

Kilométer.korlátozás nélkü|i jótállás időtaÉama . súlyszám: 10
2.1. Ki|ométer-kor|átozás né|kÜli jótá|lás időtaftama a 9 személyes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában (egész hónapban meghatározva, |ega|ább 24 legfe|jebb 60 hónap) .
sri|yszám: 4

a7

2.2. Ki|ométer-kor|átozás nélküĺi jótállás időtaftama
személyes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában (egész hónapban meghatározva, |ega|ább 24, lqfe|jebb 60 hónap) sú|yszám: 3
2.3. Ki|ométer-kor|átozás né|ktj|i jótállás időtaftama az 5 személyes személygépkocsi
vonatkozásában (egész hónapban meghatározva, |ega|ább 24, lqfe|jebb 60 hónap) sú|yszám: 3

3. EnergiafeIhaszná!ás (üzemanyag vegyes használatú át|agfogyasztása)
Súlyszám 1o

3.1. Energiafelhaszná|ás (üzemanyag Vegyes haszná|atú át|agfogyasztása) 9 szemé|yes
szemé|ygépkocsivonatkozásában (liter/100 km, |egfe|jebb 8,0 |iter/100 km) - sú|yszám:
4
3.2. Energiafelhaszná|ás (tJzemanyag Vegyes haszná|atrj át|agfogyasztása) a 7 szemé|yes
szemé|ygépkocsi vonatkozásában (liter/100 km, |egfe|jebb 8,0 |iter/100 km) - súĺyszám:
4
3.3. Energiafe|haszná|ás (üzemanyag Vegyes haszná|atú átlagfogyasztása) az 5 szemé|yes
szemé|ygépkocsi vonatkozásában (|iter/100 km, |egfe|jebb7,o |iter/100 km) - sú|yszám:

4.

2

Teljesítésidőtaftama (a szeľződés hatálybalépésétőlszámítva naptáľi napokban
megadva; legkedvezőbb szintje: 15 naptári nap, legkedvezőtlenebb szintje: 75
naptári nap) . SúIyszám 2o

A

módszer (módszerek) ismeftetése, ame||ye| az aján|atkérő kiosztja a 0.10 közötti
pontszámot: Aján|atkérő részérea |egkedvezőbb aján|atot taftalmazó aján|at 10 pontot, a
többi aján|at arányosÍtássa| meghatározott a|acsonyabb pontszámot kap a 0-10 ská|án.
va|amennyi a|szempontja) a fordított arányosítás
módszere szerint Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszezési Éftesítő2012.
évĺ61. számában; 2012. június 1. napján je|ent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont a|apján
kerü| éftéke|ésre.

Az 1. részszempont (és annak

A pontszám számítása során a|kalmazandó kép|et:
Pontszám = (legkedvezőbb ajánlati e|em I vizsgá|t aján|ati e|em) x (a maximális adható
pontszám - a minimá|is adható pontszám) + minimális adható pontszám.
Aján|atkérő a |egkedvezőbb (|ega|acsonyabb) ajánlati taľta|mi e|emre a maximá|is, a tobbĺ
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de |ega|ább a minimá|is pontszámot adja.

0,Iľ,L
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A 2. részszemoont (és annak va|amennyi

a|szempontja) az egyenes arányosÍtás
módszere szerint Közbeszeęési Hatóság útmutatója (ame|y a Közbeszezési Éftesítő2012.
évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) III. fejezet A. 1. bb) pont a|apján
kerri| éftéke|ésre.

A pontszám számítása során a|ka|mazandő kép|et:
Pontszám = (vĺzsgá|t ajánlati e|em / legkďvezőbb aján|ati e|em) x (a maximális adható
pontszám - a minimá|ĺs adható pontszám) + a mĺnimális adható pontszám.
Ajánlatkérő a |egkedvezőbb (|egmagasabb) ajánlati taľta|mi e|emre a maximálĺs, a többi
aján|atra pedig arányosan kevesebb pontszámot de lega|ább a minimá|is pontszámot adja.

Az aján|atkérő á|ta| mĄ7 e|fogadott legkedvezőt|enebb megaján|ható éftéketaz
a|szempontok esetében
a 2.t. a|szempont esetén 24
a 2.2. a|szempont esetén 24
a 2.3. a|szempont esetén 24
határozza meg' ezen vá||a|ásokat

.
.
.

egyes

hónapban
hónapban
hónapban

Aján|atkérő a minimá|is pontta| éftéke|i.Az enné|
aján|atkérőnek kedvezőt|enebb (a|acsonyabb) megaján|ások az ajánlat éĺvényte|enségét
eredményezik.
Aján|attevő az aján|atra adott
a 2.7. alszempont esetén 60 hónap
a 2,f. a|szempont esetén 60 hónap
a 2.3. a|szempont esetén 60 hónap
vagY az enné| az aján|atkérőnek kedvezőbb (magasabb) aján|attevői vá||alást egyaránt az
adható maximális pontszámma| éftéke|i.

o
.
.

A 3. ľészszempont (és annak

va|amennyi a|szempontja)

a fordított arányosÍtás

módszere szerint Közbeszezési Hatóság útmutatója (ame|y a Közbeszezési Értesítő2012.
évi 61. számában; 2012. június 1. napján je|ent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont alapján
kerü| éĺtéke|ésre.
A pontszám számítása során alkalmazandó kép|et:
Pontszám = (|egkedvezőbb ajánlati elem / vizsgá|t aján|ati elem) x (a maximá|is adható
pontszám - a minimá|is adható pontszám) + minimá|is adható pontszám.
Aján|atkérő a |egkedvezőbb (|egalacsonyabb) aján|ati taftalmi e|emre a maximá|is, a többi
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de |ega|ább a minimá|is pontszámot adja.

Az aján|atkérő á|ta| még e|fogadott |egkedvezőtlenebb megaján|ható éftéket
a 3.1. a|szempont esetén 8 |ĺter/100 km-ben
a 3.2. a|szempont esetén 8 |iter/100 km-ben
a 3.3. a|szempont esetén 7 liter/100 km-ben
határozza megl azaz a fentiek szerinti vál|a|ást Aján|atkérő a minimá|is pontta| éftékeli.Az

o
o
.

enné| ajánlatkérőnek kedvezőtlenebb (magasabb) megaján|ások

az

aján|at

eredményezi k.
éľvényteIenségét

A 4. részszempont a foľdítottarányosítás módszere szerint Közbeszeĺzési

Hatóság
útmutatója (ame|y a Közbeszezési Éľtesítő2OI2.évi 61. számában; 2012. június 1. napján
je|ent meg) III. fejezet A. 1. ba) pont alapján kerül éĺtéke|ésre.
A pontszám számĺtása során a|kalmazandő kép|et:

0/1
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Pontszám = (|egkedvezőbb aján|ati e|em vizsgźl|t ajánlati e|em) x (a maximá|is adható
pontszám - a minimá|is adható pontszám) + minimá|is adható pontszám.
Aján|atkérő a |egkedvezőbb (|ega|acsonyabb) aján|ati tarta|mi elemre a maximá|is, a tobbi
aján|atra pedig arányosan kevesebb pontszámot de lega|ább a minimális pontszámot adja.

Az 4. étéke|ésirészszempont

|egkedvezőtlenebb szintie 75 naptári nap' me|yné|
enné| kedvezőtlenebb (magasabb)
megajánlások az aján|at éruényte|enségéteredményezik), |egkedvezőbb szintje: 15 naptári
nap, me|yné| kedvezőbb meqaján|ás esetében is a kiosztható maximá|is pontszámot kapia az
aián|attevő. A vá||a|ást egész naptári napban ke|| megadni.

Aján|atkérő a pontszámokat

A

- toft éftékesetén - két tizedesjegyre

kerekĺti.

fenti módszerrel éftéke|t egyes tafta|mi elemekre adott értéke|ésipontszámot

az

aján|atkérő megszorozza az aján|attéte|i fe|hĺvásban is meghatározott sú|yszámma|, a
szozatokat pedĺg aján|atonként összeadja.
Ad az aján|at képvise|i a |egjobb ár-éĺtékarányt, ame|ynek az osszpontszáma a |egnagyobb.

11. A kizárő okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, a|vá||a|kozó o|yan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. s
(1) bekezdés g)-k) és m) pontjának hatálya a|á taftozik.
Aján|atkérő kizáqa az e|járásbó| azon aján|attevőt, alvá|la|kozót, akive| szemben a kizárő
okok az eljárás során következnek be.

A meokövete|t igazo|ási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 32Iĺ20L5. (X. 30.) Korm. rende|et 17. $-a a|apján az
aján|attevőnek ajánlatában nyi|atkozatot kel| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti kizárő
okok hatá|ya a|á, va|amint a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. 5 i) pont ib)
alpontja és a 10. 5 g) pont gb) alpontjában fogla|tak szerint ke|| igazo|nia.
A|vál|a|kozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 5 (4) bekezdésébenfog|a|taknak
megfe|elően ajánlatában csak nyi|atkoznĺ köteles arró|, hogy a szerződés te|jesítéséheznem
vesz igénybe a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g).k) és m) pont szerinti kizárő okok hatá|ya a|á eső
alvá||aIkozót

Tekintette| arra, hogy Ajánlatkérő je|en közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgá|ja a
kizárő okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhÍvás megkÜ|déséné|nem regebbi
nyi|atkozatokka|, igazo|ásokka| kote|esek bĺzonyítani, hogy nem taftoznak a kizáró okok
hatá|ya a|á.

12. Ajánlattételi határidő:

2oL-1-:00

óra.
Az aján|atoknak ezen határidőig az a|ábbi címen rende|kezésre
származő

bá rm i nem

ű késedelem az ajá

n

ke|| á||nia,

a

kézbesítésbő|

lattevő fe|e|őssége.

13. Az ajánlat benyújtasanak címe:
Ész-renKft. Tárgya|ó
1026 Budapest, Pasaréti út 83.

L4. Azajánlattétel nyelve és módja:

0Ął'Ł
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Az aján|atot magyar nye|ven ke|| beadni, más nye|ven nem nyújtható be az aján|at.

Az e|járás során mindennemĹí |evelezés és kapcso|attaftás csak ezen a nye|ven toľténik.
Joghatás kivá|tására csak a magyar nye|vű nyi|atkozatot okiratok a|ka|masak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kerü|ő igazo|ások vagy okiratok nye|ve nem magyar, űgy az
ajánĺattevő köteles me|lékelni a magyar nyelvű aján|attevő á|ta|i fele|ős fordításokat annak
szem e|őtt taĺtásáva|, hogy a he|ytelen fordítás következményeit az aján|attevőnek ke||
viselnie.
Formai e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton kell a jelen
fe|hívásban és a kozbeszerzési dokumentumokban meghatározott taftalmi és formai
követe|ményeknek megfe|e|ően e|készítenieés benyújtania :

a. az aján|at papír a|apú pé|dányát zsinórral, lapozhatóan össze ke|| fűzni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagy az aján|attevő részérő|erre jogosultnak a|á kelĺ írni, úgy hogy a bé|yegző,
i||ető|eg az a|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;

b. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és olda|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tańa|mazó olda|akat számozni, az üres o|da|akat
nem ke||, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettő| kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB
olda|szám) is e|fogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyéftelműen
azonosítható és az iratok he|yére egyéfte|műen |ehet hivatkozni.

c. az

aján|atnak az e|ején taftalomjegyzéket kell tafta|maznia, me|y alapján az aján|atban
szerep|ő dokumentumok oldalszám a|apján megta|á|hatóak;

d. az aján|atot záft csomago|ásban, 1 papír a|apú pé|dányban ke|| beadni. Az ajánlatot
te|jes terjede|mében - e|eKronikus képo|vasó eszköz (scanner) segiltségéve|-

e|eKronikus adathordozón is be ke|| nyújtani (cą DVD), 1 darab eleKronikus, a papír
a|apú pé|dánnyaI mindenben megegyező máso|ati pé|dányban, je|szó nélkü|
o|vasható .pdf formátumú fáj|(ok)ban.

e. az aján|atban

a végénalá ke|| írnia az
adott gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan személynet vagy
|évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot)

személyeknek aki(k) erre a jogosult szemé|y(ek)tő| ír.ásos męhata|mazást kaptak;
f

.

az ajánlat minden o|yan o|dalát ame|yen - az ajánlat beadása e|őtt - módosítást
hajtottak v{1re, az adott dokumentumot a|áíro szemé|ynek Vagy szemé|yeknek a
módosĺtásná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

g.

a

,Józsefuárosi

t

részére3 db gépjárn(j
beszełzése,, va|amint: ,,Csak kcjzbeszelzési eĺjárás során, az ajánĺattételihatáridő
lejártakor bontható felľ megje|ö|ést ke|| fe|tt]ntetni.

zárt csomagon: Ajántat:

15. Az ajánlat(ok) fe|bontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelen|étre
jogosultak:

Ész-rrn Kft.

Tárgya|ó
1026 Budapest Pasaréti út 83.
2016. óra
Kbt. 68. 5 (3) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosultak je|en |enni'

ľĄil.,,}I1.,

16. Az ajánlati kötöttség minimális időtaftama:
30 nap, az aján|attéte|i határidő lejáftátó| számÍEva

L7.

Az ajánlati

biztosÍtéke|őíľására, valamint

biztosítékokra vonatkozó i nformáció

a

szeľződésben megkövetelt

:

Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő aján|ati biztosítek nyújtását nem írja e|ő.
Késede|mi kötbér: nyeftes aján|attevő késede|mi kotbér megfizetésére köte|es, ha o|yan
okbó|, amiéľtfele|ős (Ptk 6:186.5) a te|jesítesi határidőt e|mu|asĄa. A késedelmi kötbér
méĺtékea szerződésben rögzített, késede|emme| érintett áru nettó véte|árának 0,5 o/o-a
naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximá|is méftéke a nettó véte|ár
20 o/o-ának megfele|ő összeg. A 20 napot meghaladó késede|em esetén Aján|atkérő
jogosult a szerzffiést fe|mondani/e|á||ni, me|y okán nyeftes aján|attevő a meghiúsu|ási
kötbér fizetésére|esz köte|ezett.
Meghiúsu|ási kötbér: nyeftes aján|attevő meghiúsulási kotbér köte|es, ha o|yan okbó|,
amiéft fe|e|ős (Ptk 6:186.5) a te|jesítés meghiúsu|. Meghiúsu|ásnak értékelendő ktj|önösen
a 15 napot megha|adó késede|em. A meghiúsu|ási kötbér a|apja a termékek nettó vételára.
A meghiúsu|ási kötbér mértékea termék nettó véte|árának 20 o/o-d.
Jótá llás: nyeftes aján|attevő aján|ata szerint.

A

szerződést biztosíEó mellékköte|ezettségeket
képező szeződésteruezet ta ftal mazza.

a

közbeszezési dokumentumok részét

18. A kiizbeszerzés Európai Unióbó| származő forrásbóltámogatott?
Nem.

19. Egyéb információkl

2) A hiánypót|ást

Ajánlatkérő a Kbt. 71. $ szerint biztosítja.

3) A

hirdetmény és tárgya|ás né|kü|i e|járásban kizárő|ag az ajánlattéte|re fe|hÍvott
gazdasági szerep|ő(k) tehet(nek) aján|atot. Az aján|attéte|re fe|hívott gazdasági
szereplők közosen nem tehetnek aján|atot nincs azonban akadálya annat hogy
va|ame|y ajánlattéte|re felhÍvott gazdasági szerep|ő o|yan gazdasági szerep|ővel
tegyen közös aján|atot, amelynek aján|atkérő nem kü|dott aján|attéte|i felhiivást'

4)

Az aján|atnak tańa|maznia kell az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt. 66. s (2) és (a)
bekezdésére vonatkozóan. Nem|eges taftalommaI is csatolandóak a nyi|atkozatok.

5) Közös aján|attéte| esetén a Kbt. 35. $-ban fog|altak szerint ke|| e|járni.
6) Nyertes aján|attevők á|tal a|apítandó gazdá|kodó szeruezettel kapcso|atos
kovete|mények: Az aján|atkérő gazdá|kodó szeruezet alapítását kizár1a mind
ajá

7)

n

|attevő,

mi

nd közös

ajá

n

|attevők vonatkozásá

ba n.

Az aján|atokat ír.ásban és záftan, a fe|hÍvás á|ta| megje|ö|t kapcsolattaľtási pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postai úton kel| benyújtani az aján|attéte|i határidő
|ejáftáig. A postán fe|adott ajánlatokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn
belü| benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|éreaz ajánlattételi határidő |ejáftát

^,,til,Ł

2h.

megelőzően sor ker|.i|. Az ajánlat, i||etve az azza| kapcso|atos postai kü|demények
e|vesztéséből eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

8)
9)

Az aján|atnak felo|vasólapot ke|| taftalmaznia a Kbt. 66. 5 (5) bekezdése szerint.
Aján|atkérő jelen közbeszeaési e|járásban nem írja elő, hogy
bekezdés szerinti információk megjelö|ését az aján|atban.

a Kbt. 66. s

10)Az aján|atot az ajánlattételĺhatáridő |ejáľtáig, hétfőtő|-péntekig 9:00-16:00
között, az aján|attéte|i határidő |ejáftának napján 9:00-1_:00 óra között
e|őzetes egyeztetéssel.

(6)

óra

lehet |eadni

11)Az ajánlathoz csato|ni ke|| az aján|attevő cegjegyzésre jogosu|t, nyilatkozatot,
dokumentumot a|áírő képvise|ő aláír.ási címpé|dányát Vagy a|áír.ás mintáját.
Amennyĺben az aján|at cégjegyzésre jogosu|tak á|taI meghataImazott(ak) a|áír.ásávaI
kerül benyújtásra, a te|jes bizonyĺtó erejíÍ magánokiratba fog|a|t meghata|mazásnak
taftalmaznia kell a meghata|mazott a|áírás mintáját is.

12)Aján|atkérő a Kbt. 114. 5 (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítőtájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáftát mege|őző első
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdésekés kérésekaz
ajánlattételi határidő |ejáftát megelőző második munkanapig megérkeznek
ajánlatkérőhöz.
13) Fordiltás: az aján|atban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nye|ven

benyújtani. Az aján|atkérő

a

ke||

nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok

aján|attevő á|tali fe|e|ős fordĺtását ĺs köteles e|fogadnĺ.
14) Iránvadó idő: A te|jes aján|attéte|i fe|hívásban, va|amint az e|járás során va|amennyi

órában megadott határidő közép-európai he|yi idő szerint éftendő. (cET)
15)

A Kbt. 47. s Q) bekezdése a|apján a je|en fe|hÍvásban e|őírt igazo|ások egyszerű
másolatban is benyújthatóat kĺvéve,aho| az aján|attéte|i fe|hÍvas ettő| e|térően
rende|kezik. Aján|atkérő fe|hlvja a figye|met, hogy az aján|at papír alapú
pé|dányának a 66. 5 (2) bekezdése szerinti nyi|atkozat eredeti a|áíft pé|dányát
taftalmaznia.

76)

Az e|járás nyeftese az az aján|attevő, aki az aján|atkérő á|tal az

ke||

aján|attételi

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott fe|téte|ek a|apján,
va|amint a meghatározott éftéke|ésĺszempont szerint a |egkedvezőbb éruényes
aján|atot tette. Az aján|atkérő csak az e|járás nyefteséve| kötheti meg a szerződést,
Vagy - a nyeftes vissza|épéseesetén - az aján|atok éńékelésesorán a következő
|egkedvezőbb aján|atot tevőnek minősíĽett szeruezettel (szemé||yel), ha őt az
aján|atok e|bírá|ásáró| szó|ó írásbelĺ összegezésben megjelölte.
17)

A

je|en ajánlattételi felhĺlvásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésrő| szó|ó 2011. évi cVnI. töruény és végrehajtási
Iránvadó Jog:

rende|eteinek e|őírásai szerint ke|| e|járni.
18)

Árfo|vamok: A,z aján|attéte| során a kÜ|önboző devĺzák forintra toĺténő
átszámításáná| az aján|attevőnek az aján|attéte|i fe|hÍvas megkü|désének napján
éruényesMagyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaáŕo|yamokat ke||
alka|maznia. Amennyiben valame|y devĺzát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az
adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja álta| az aján|attéte|i fe|hÍvás

04kŁ

)_s

megküldésének napján éruényesárfolyamon számított euró e||enéték kerÜl
ágzámí!ásra a fentiek szerint. Átszámítas esetén az Aján|attevőnek közö|nie kell az
a kal mazott á ŕo|yamot.
I

19) Az aján|atkérő nem él a Kbt. 114. 5 (11) bekezdésében fogla|t lehetősegéve|.
20) Aján|atkérő konzultációt je|en e|járásban nem taft.
2L)

ajánlathoz szakmai ajánlatot ke|| csato|ni, mely taftalmazza a
^z
megajántott gépjármíĺvekleírását olyan részletességgel, hogy abból
megállapítható legyen az Aján|atkérő á|tal etőíft minimális

paramétereknek való megfelelés, feltüntetve a gépjármíĺvekmárkáját és
típusát is.

22)

ajánlathoz csatolni ketl

^z
katatógusát,
megadott

pa

a

megajánlott gépjárművek gyáftói
me|y egyénelmíĺenalátámasÉja a szakmai ajánlatban

ramétereket'

2o. Ajánlattétel i fel hívás megkĺildéséneknapja
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1.

A KözBEszERzÉsI DoKuMENTuMoKTARTALMA

1.1.

A közbeszezési dokumentumok a kovetkező részekbő| á||nak:
1.

2.
3.
4.

xöľrľ: łrÁľuĺrÉľru
FELHÍvÁs
xöľrr: Úrmuľłľó łz ÉnoexELT GAzDAsÁcr szEREPLőx nÉszÉne
xöľeľ: szE RzőD ÉsTERvEzET

röľrr:

n,rÁľ loľĺrełzoús.ÉsruvruľrozłrurľrÁx

5. xöľeľ: MÚszAxr ľÍnÁs
+

t.2.

műszaki leírás (excel fájl)

A közbeszezési dokumentumok nem mindenben ismét|ik meg a fe|hÍvásban foglaltakat,

a

közbeszezési dokumentumok a felhiivássa| együtt keze|endők. Az aján|attevők kizáró|agos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a közbeszeaési dokumentumokat és annak
minden kiegészítését
ame|y eset|eg az aján|ati időszak a|att kerül kibocsátásra, va|amint
hogy megbízhatő információkat szerezenek be minden o|yan körü|mény és köte|ezettség
vonatkozásában, ame|y bármilyen módon is befo|yáso|hatja az aján|at természetét vagy
jellemzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a közbeszezési dokumentumok közö|t információkat biza|mas
anyagként ke|| keze|nirit ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem
szo|gá|tathatnak, hacsak e harmadik fé| nem készítés nyújt be aján|atot az aján|attevő
számára a munka egy részérevonatkozóan (a|vá||a|kozó), Vagy az a|ka|masság

igazo|ásában részt Vesz a gazdasági szerep|ő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat sem
annak részeĺt,vagy másolatait nem |ehet másra fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az
abban |eírt szo|gáltatások cé|jára.

2.

KIEGÉsZÍTőrl'lÉroanĺÁs
z.t. Bármely gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet . a
megfe|e|ő aján|attétel érdekében - az aján|attéte|i fe|hívásban, va|amint a közbeszezésĺ

2.2.

dokumentumokban fog|a|takka| kapcso|atban írásban kiegészítcí(éftelmező) tájékoztatást
kérhet az aján|atkérőtő| vagy az á|tala meghatározott szervezettő|.
Aján|atkérő a Kbt. LL4. 5 (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekĺntĺaz aján|attéte|i határidő |ejáftát mqe|őző első
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy
kérdések és kérésekaz
aján|attételi határidő |ejártat mqe|őző második munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.
Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attaľtási pontokon
szerezhet:

a

2.3.

Ész.xen xn'

Ĺ026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36í.I 788-8931
Fax: +3611789-6943
E.mail : titkarsag@eszkeľ.eu
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2.4. A kiegészítőtájékoztatások kézhezvéte|étaz
2.5.

3.

aján|attevőknek ha|adékta|anu| vissza ke||
hogy
a vá|aszok megérkezésérő| a 06.u789igazo|niuk. Kérjtjk a T'isztelt Aján|attevőket,
69-43-as faxszámra Vagy a titkarsao@eszker.eu e-mai| címre kü|djenek visszaje|zést!
A gazdasági szerep|ő kizárólagos fe|e|őssége, hogy olyan te|efax.elérhetőséget vagy e-mail
címet adjon meg, ame|y a megktlldendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|kalmas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fele|őssége, hogy a szeĺvezeti egysegén be|Ü| a kiegészíĽő
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerü|jön.

xözös łrÁľurľÉľel
3.1. Az aján|attéte|re felhívott gazdasági

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

szerep|ők kozösen nem tehetnek aján|atot, nincs
azonban akadá|ya annat hogy vaĺame|y aján|attéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ő olyan
gazdasági szerep|őve| tegyen közös aján|atot, ame|ynek aján|atkérő nem küldött fe|hívást.
A közös aján|attevők köte|esek maguk köztil egy, a közbeszezési e|járásban a kozos
aján|attevők nevében e|járni jogosult képviselőt megjelo|ni.
Közös aján|atot tevő nyeftesek á|tal |étrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y
létrehozását ajá n |atkérő kizáąa.
A közös ajánlattevők csopotjának képvise|etében tett mĺnden nyi|atkozatnak egyérue|műen
taftaImaznia kelI a közös aján|attevők megjelö|ését.
A kozös aján|attevőka szeződés te|jesítéséértazaján|atkérő fe|é egyetem|egesen felelnek.
egY kozös aján|atot benyújtó gazdasági szereplő(k) szemé|yében az ajánlattéte|i
határidő |ejáfta után vá|tozás nem következhet be.
Amennyiben több gazdasági szerep|ő közösen tesz aján|atot a közbeszerzési eljárásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.
A közos aján|attevők megá||apodásának taftaImaznia ke|l:
a jelen közbeszezési e|járásban közös aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcsolatta rtásra ) jogosu lt képvise|ő szeľvezet meg nevezését;
a szerződés te|jesÍtésééľtegyetem|eges fe|e|ősségvá||a|ást minden tag részérő|;
aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és
a vezető között;
a számlázás rendjét.

M

-

4.

ELőZETESVITARENDEZÉS
4.L. A Kbt. 80 s (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre ke||
benyújtani:

Ész.xrnxn
Lo26 Budapest, Pasaréti út83.
Telefon: +3611788-8931
Fax: *3611789-6943
E-mail : titkarsag@eszkeľ.eu
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5.1.

5.2.

A szERzőoÉs uecröĺÉse ÉsreursÍrÉse
Eredményes közbeszezési e|járás a|apján a szerződést a nyertes szeruezettel (személlye|) közös aján|attéte| esetén a nyeftes szeľvezetekkel (szemé|yekke|) - ke|| írásban megkotnĺ a
közbeszezési eljárásban közolt vég|eges fe|téte|et szeaődésteruezet és aján|at
tańaImának megfe|e|ően.
A szerződésnek tafta|maznia ke|| . az e|járás során a|ka|mazott éľtéke|ésiszempontra
tekintette| - a nyeftes ajánlat azon e|emeit, amelyek énéke|ésrekerültek.

,Ąľ,L

łe,

5.3. Az ajánĺatok e|bír.á|ásáró| szó|ó

5.4.

ír.ásbe|i összegezésnek az aján|attevők részéretöftént
megkú|dése napjától a nyeftes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha
aján|atkérő hirdetett második helyezettet) tett aján|attevő ajánlati kotottsége további
harminc nappal meghosszabbodik.
Az aján|atkérő kote|es szeződéses fe|tételkénte|őírni, hogy:

kö|tségeket, amelyek a 62. 5 (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fel, és ame|yek a
nyeftes ajá n |attevő adóköte|es jövedel mének csökkentésére a ka ma sa k;
l

aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és a 743.
ügy|etekrő| az aján|atkérőt ha|adékta|anu| éńesíti.

I

5 (3)

bekezdése szerinti

aján|atkérőként szerződő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szerződést felmondani - ha
szükéges o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata
e||átásáró| gondoskodni tudjon - ha:

5.5. Az

részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szeruezet, amely tekintetében fenná|| az 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)
a pontjába n meg határozott va |a me|y fe|téte|.
I

részesedéstszerez va|ame|y o|yan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szeruezetben, ame|y tekintetében fenná|| az 62. 5 (1) bekezdés k) pont
kb) a |pontjá

5.6.

5.7.

ba

n meghatá rozott

va

6.

6.1.

mely fe|tétel.

Je|en pontban em|ĺEett fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szeĺződés megszűnése
előtt már te|jesíľett szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbeĺiel|enéľtékérejogosu|t.
A külföldi adói||etőségű nyełtes aján|attevő köte|es szeęődéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvet|enü| beszerezhet a nyeľtes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közotti
jogsegély igénybevéte|e né|kri|.
A kozbeszerzési szeĺződést a közbeszerzési e|járás a|apján nyeľtes aján|attevőként szeződő
fé|net i||eWe közösen aján|atot tevőknek kel| te|jesítenie. Aján|attevő je|en közbeszezési
e|já rásba n kizáqa projekttá rsasá g á |ta i te|jesítés ehetőségét.
A nyeftes ajánlattevő |egkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köte|es az
ajánlatkérőnek valamennyi o|yan a|vá||a|kozót beje|enteni, ame|y részt vesz a szerződés
te|jesÍtésében,és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott a|vá||a|kozót meg nem nevezte
meg - a beje|entéssel együtt nyi|atkozni arról is, hogy az á|ta|a igénybe venni kÍvánt
a|vá|la|kozó nem á|| a kizárő okok hatá|ya a|att. A nyeftes aján|attevő a szenődés
te|jesĺtésénekidőtaľtama a|att köte|es az aján|atkérőnek minden további, a te|jesítésbe
bevonni kívánt a|vá||a|kozót e|őzetesen bejelenteni, és a beje|entésse| együtt nyĺ|atkozni
arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt a|vá|la|kozó nem á|| kizárő okok hatá|ya a|att.

a

I

5.8.

|a

I

A szERzőoÉs MrcxoľÉsrÉstuesÍĺÉsr
A Kbt. 73. 5 ę) bekezdés a|apján a Kbt. 73. 5 (1) bekezdés e) pontja a|apján éľvényte|en
az aján|at kü|önösen, ha nem fe|e| meg azoknak a környezetvéde|mi, szociális és munkajogi
követelményeknek, ame|yeket a jogszabá|yok vagy kötelezően a|ka|mazandó ko||ektív
szerződés, i||etve a 4. me||ékletben fe|soro|t környezetvédelmi, szociá|ĺs és munkajogi
a fog|alkońatáspo|itikáéľt fe|elős
rende|kezések írnak e|ő. A Kozbeszerzésĺ Hatóság

-

,ĄkL

lq

miniszter á|tal minden évben rendelkezésére bocsátott adatszo|gá|tatás a|apján
tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban a|ka|mazandó
köte|ező |egkisebb munkabérrő|.

Kbt. 73. g (5) bekezdés a|apján az aján|atkérő a közbeszezési dokumentumokban
tájékoztatásként köz|i azoknak a szeruezeteknek a nevét, ame|yektől az aján|attevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. s (4) bekezdés szerinti azon követe|ményekrő|, ame|yeknek
a te|jesí!éssorán meg kel| fele|ni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. s (4) bekezdésben fog|a|takra
tekintette| nem köteles a közbeszezési e|járásban külon információk fe|tüntetését e|őírni az

A

aján|atban, csak azt e||enőzi, hqy az aján|atban feltüntetett információk nem mondanak-e
e||ent a Kbt. 73. $ (a) bekezdés szerinti követe|ményeknek.
Munkavá||a|ók vále|me és a munkafe|tételekre vonatkozó köte|ezettségek:

Budapest Főváros Kormányhivata|a Munkavéde|mi és Munkatjgyi 9zakigazgatási Szeruének
M u nka tigyi Fel tigye|ősege
1036 Budapest, Váradi u. 15'
Telefon : 06- 1 -323-3600, 06- 1 -323-3605, fax: 06- 1 -323-3602
E-mai : buda pestfu-kh-mmszsz-m
|

u

@om mf. gov. hu,

buda pestfu-kh-m mszsz-mv@om mf. gov. hu

Áľrsz országos

T.isztifőoruosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Gyá|i út 2-6.
Leve|ezési cím:.7437 Budapest, Pf. 839.
Központi te|efonszám : 06-1-476-1 100
Központi faxszám : 06-1-476-1390

ĺ1!ł',,ł..

30.

ADASVETELI SZERZODES
teruezet

(székheIy:

másrészrő|

képv.:
bankzámlaszám:

........., c9.:

...........

..', adószám: ''...'.'........'...................,
.,) mint Eladó (továbbiakban E|adó) között alu|írott

he|yen, időben és fe|téte|ekke|:

ĺ'.

E|őzmények

Vevő a közbeszezésekrő| szó|ó 2015. évi C(Uil. töruény (a továbbiakban: Kbt.) III. része szerinti
hirdetmény és tárgya|ás né|kri|i (Kbt. 115.5 (1) bek. szerinti) közbeszezési eljárást fo|ytatott |e
2016. évben ,,Józsefuárosi onkormányzat részére3 db gépjárnĹÍvekbeszerzése,, e|nevezéssel.

Az e|járásban nem |ehetett részaján|atot benyújtanĺ.
Az e|járás vonatkozásában a nyeftes aján|attevő az E|adó |ett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak
megfelelően a szeződés vele kerü| megkötésre.
Vevő rögzíti, hogy a 2013. évi V. tv. (továbbiakban: ftk.) 8:1.5 (1) bek 7) pont alapján szerződő
hatóságnak minősül'

II. A szeződés targya
eladja, Vevő megvásáro|ja a közbeszezési e|járás iratanyagában meghatározott
műszaki specifikációjú, a hatá|yos jogszabá|yoknat szakmai e|őír.ásoknak.megfe|e|ő, 3 db. új

1. Eladó

f.
3.

gépjárműveket (továbbiakban termék), a műszaki |eírásban rögzített műszakitafta|omma|.
A je|en szeęődés közvetett tárgyait képező termékek:
a) 1 db. 9 szemé|yes személygépkocsĺ,
b) I db.7 személyes szemé|ygépkocsi,
c) 1 db. 5 személyes szemé|ygépkocsi
Fe|ek kifejezetten rĘzítĺka Kbt' vonatkozásában, hogy E|adó a megajánlott termékke|
válla|ásokat tette, ame|yek a te|jesĺtés
kapcso|atosan az a|ábbi
éftéke|ésrekerült
vonatkozásában irányadóak:

-

-

Kilométer.korlátozás nélküli jótállás
időtaÉama

Ki|ométer-kor|átozás né|kü|i jótál|ás időtartama
a 9 szemé|yes szemé|ygépkocsi vonatkozásában
(egész hónapban meghatározva, |ega|ább 24

'. hónap

orttt

;bĄ

legfe|jebb 60 hónap)
Ki|ométer-kor|átozás nélküli jótállás időtaftama
a 7 személyes szemé|ygépkocsi vonatkozásában
(egész hónapban meghatározva, |ega|ább f4,
|egfe|jebb 60 hónap)

.. hónap

Kilométer-kor|átozás né|kü|i jótá||ás időtaľtama
szemé|yes személygépkocsi
vonatkozásában
hónapban
|egfe|jebb 60
meghatározva, |egalább
hónap)

.. hónap

az

5

(egész
f4,

Eneľgiafe|használás

(üzemanyag

Energiafelhasználás

(Üzemanyag

átlagfogyasztás)

át|agfogyasztás) a 9 szemé|yes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában (|iter/100 km, |egfe|jebb 8,0
liter/100 km)

Energiafe|haszná|ás

. liter/100 km

(üzemanyag

át|agfogyasztás) a 7 személyes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában (|iter/100 km, |egfe|jebb -8,0

.. liter/100 km

|ĺter/100 km)

Energiafe|haszná|ás
át|agfogyasztás) az
5

(rizemanyag
szemé|yes

szemé|ygépkocsi vonatkozásában (|iter/l00 km,
|egfe|jebb

. liter/100 km

Z0 |ĺter/100 km)

TeljesíEésĺdőtaftama (a

szerződés
hatá|ybalépésétől számítva naptári napokban
megadva; legkedvezőbb szintje: 15 naptári nap,
|egkedvezőt|enebb szintje: 75 naptári nap)

E|adó köte|ezettsége a szerződés közvetett tárgyainak átadása, va|amint a Vevő tu|ajdonba
adása, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások e||átása is.
5.
Fe|ek rÓgzítit hogy a te|jesített termékeknek meg ke|| fele|nie az országosan kieme|t
termékekre vonatkozó állami normatívákról sző|ő I4ĺ2oI2. (u. 8.) NFM utasítás 6.
függe|ékében, az aján|attéte|ĺ felhívásban és a közbeszezési dokumentumokban e|őílt
követelményeknek.
Fe|ek rĘzítit hogy ,,űj gépjárműnek'' a|att éftik azt a gépjárművet, ame|y forga|omba
he|yezve sem Magyarországon, sem pedig kü|fö|dön nem vo|t, továbbá bemutató, i||etve
próbajárműként nem haszná|ták.
7. Fe|ek megá||apítják, hogy a te|jesítés(a meghatározott kovetelmények vonatkozásában)
akkor megfe|e|ő, ha a teljesített termék a rende|tetésszerű haszná|atra a|ka|mas, továbbá
megfe|e| a műszaki |eírásban fogla|taknak. Fe|ek megállapodnak abban, hogy az aján|atban
eset|egesen konkrétan megaján|ott termék he|yett (a termék gyáftásának megszíĺnése,a
márkanév megvá|tozása' Vagy ĺdőszakos beszerezhetet|enség mĺatt) azonos jeĺlemzőkke| bíró
termékke| te|jesíthet az E|adó. Ez a szabá|y csak akkor alkalmazható, ha az eredeti termékke|
va|ó te|jesítésnek az E|adón ki!V|.j| ál|ó okbó| toľténő |ehetet|enné vá|ását az E|adó e|őzetesen

4.

0,Iľ,L

u,

igazo|ja (tudomásra jutásakor haladékta|anu| beje|enti)

és egyben

igazolja

(termékismeftetővel), hogy a te|jesítésremegaján|ott termék je|lemzői megfe|e|nek az
aján|atban meghatározottaknak. Fe|ek megállapodnak abban, hogy az e|lenéftékfentiek
következtében nem változik. Fenti esetköĺt, mint a Kbt. 141.s (4) bek. a) pontjában
meghatározott esetköft étik a fe|ek.
Vevő a je|en szeződés a|áírásáva| hozzájáru| ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt (a Kbt.
fogalomhaszná|atáva| alvá||alkozót) vegyen igénybe a Kbt. szabá|yai szerint. A jogszerűen
igénybe vett közreműkodő tevékenységééftés mulasztásáért az E|adó, mint saját
magataftásáéru fele|. A jogellenesen igénybe vett közremĹíkodő esetén fe|e| mindazon
hátrányos következményekéft, ame|y e né|kü| nem következett vo|na be.
Fe|ek a szerződés tárgyait jogi|ag oszthatatlannak tekĺntĺk.

III. Az ellenéfték

1. A termékek e||enéftékét(véte|ár) -

2.
3.

mely magában fog|a| va|amennyi, a fe|hilvásban, i||. je|en
szeződésben rogzített kotelezettség e||átásánat i||etve a műszaki |eírásban rögziltett
.................Ft+Áfa,
közterhek ellenéftékétis - a fe|ek az E|adó aján|ata
azaz
'.... forint+Áfa összegben á||apítják meg.
Felek rĘzítik, hogy a fenti szabá|y a|óli kivéte|kéntrögzítik az, hogy a vagyonszezésse|
kapcso|atos költségek a Vevőt terheĺik.
Az egyes termékek e||enéftékétfelek az alábbiak szerint rogzÍtik:
Ft+Áfa, azaz ''...'....
4, 9 személyes
forint+Áfa.
Ft+Áfa, azaz ...,......
5. 7 szemé|yes
forint+Áfa.
Ft+Áfa, azaz ..'......'
6. 5 szemé|yes
forint+Áfa.

a|apján

'....'....

szemé|ygépkocsi:

szemé|ygépkocsi:
szemé|ygépkocsi:

7. Vevő k.lje|entĺ, hogy saját forrásból rende|kezik az e||enszolgá|tatás
8. A je|en szeződéshez vezető aján|attéte|, a je|en szerződés, a

fedezetéve|.

szám|ázás

és a

kifizetések

pénzneme magyar forint (HUF).
9. Eladó e|ő|egre nem jogosu|t.
10. Vevő a részszámlázást nem biztosíEja.
11. A te|jesített termékek el|enéftékénekmegfizetésénekfe|téte|e, hogy a hiány-, és hibamentes
teljesítésta Vevő képvise|ője igazo|ja (mely nem terjed ki az esetleges ún. Ętett hibákra).
szerz&ésszerű teljesĺtést követően, a
e|lenszolgá|tatás összegét
L2.Vevő
teljesítésigazo|ásnak megfele|ően kiá||ított szám|a a|apján a Kbt. 135.s (1) és (6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130.$ (1)-(2) bekezdése a|apján, a szám|a és mellék|etei kézhezvéte|étő|
számíEott 30 napon be|ü| átuta|ássa| egyen|íti ki.
13. Fe|ek rĘzítilÝ hogy fizetési kotelezettséget csak a je|en szeződésnek és a hatá|yos
jogszabá|yoknak mindenben megfe|e|ő számla és mel|ék|eteinek Vevő á|tali kézhezvétele
keletkeztet.
14. Vevő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. töruény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. $-ában fog|altakat te|jes körben a|ka|mazza.
15. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a termék aján|atban meghatározott el|enéĺtékemagában
fog|a| va|amennyi, a je|en szeęődés te|jesĺtéséve|kapcsolatos szo|gá|tatás e||enéľtékétis.
Eladó a termék aján|atban rögzített ellenéftékénkívü| je|en szeződésse| kapcso|atosan

az

a

il!.,Ł

\t).r.
)J

további igényt semmi|yen jogcímen nem terjeszthet e|ő, kivéve az eset|eges késede|mi
kamatot.
16. Késedelmes fizetés esetén a Vevő

késede|mi kamat

és a

-ban meghatározottak szerinti
kü|ön jogszabá|yban meghatározott behajtási ko|tségáta|ány

a 2013. évi V. tv. 6:155.

$

megfizetésére köteles.

Iv. A szerződés taftalma

1.

E|adó a szerződés tárgyait rende|tetésszerű fe|haszná|ásra a|kalmas állapotban (közúti
rende|tetésszerű
forga|omban való részvételre a|ka|mas áĺlapot) va|amennyi,
fe|haszná|áshoz sztikséges okiratta| egyÜtt koteles a Vevőnek átadni. Ezen köte|ezettség

a

tartaImazza kü|önösen:
a) forga|omba he|yezés te|jes ügyintézése és kö|tsége,

b) tulajdonjog

4.
5.

terhelik,
kotelező Kresz taftozékok biztosítása

átadás-átvéte| pontos időpontjáról a Vevőt köte|es az E|adó |ega|ább 3 munkanappa|
korábban éftesíteni.
A te|jesítéshe|ye: Eladó _ Vevő székhelyéhez|egközelebb eső - te|ehe|ye.
naptári nap.
A te|jesítésihatáridő: a szeződés hatá|yba|épésétő| számított
Az átadás-átvéte| időpontjában a fe|ek közösen ellenőzik a termékek szemmel |átható
tu ajdon sá g a it, és azok szeęődésszeríĺségét.
Az átadás-átvéte| során az E|adó átadja a termékek haszná|ati útmutatóit, jótá||ási jegyeit, ĺ||.
az egyéb re|eváns dokumentumokat. Fentiek átadása az áwéte| fe|tétele.
Amennyiben az átadás-átvéte| során hiba-, vagY hiány állapítható meg (ide értve azt az
esetet is, ha a forgalomban va|ó részvéte| fe|téte|ei nem adottak), akkor az átvéte|t - az
érintett termék vonatkozásában - Vevő megtagadja. Ebben az esetben az E|adó kote|es
legkésőbb 3 munkanapon belü| hiány-, és hibamentesen átadni a fentiek szerinti terméket. Az
átadás-átvétel időpontjárő| az E|adó a Vevőt |ega|ább 1 munkanappa| korábban köte|es
éftesíteni. A szerződésszerű te|jesĺtéséiga késede|mi kotbér szabá|yai a|ka|mazandóat
amennyiben a jelen pont szerinti te|jesítésre a szerződésben fog|a|t te|jesítési határidő után

2. Az
3.

c)

bejegyzésse| kapcsolatos tigyintézés,me|ynek kö|tségi azonban Vevőt

-

I

7.

kerĹjl sor.

Fe|ek kifejezetten rogzítik, hogy az átadás-átvéte| során csak és kĺzáró|ag a szemme| látható
je||emzőket ellenőzik. Ennek a|apján az átadás-áWéte|ijegyzőkönyv, vagy más dokumentum

átadása Vevő részérő|nem je|enti az űn. Ętett hibát szabad szemme| nem |átható
hiányosságot i||. mindazon követe|mények esetén, me|yre műszaki adat e|őiirásra kerü|t, de
mérésre nem kerÜ| sor a hiány-, és hibamentes te|jesítésigazolását.
9. Eladó csak legá|is, a vonatkozó jogszabá|yoknak megfe|e|ő forrásból szerezhetĺ be a
termékeket, melyet Vevő kéréséreigazo|nia ke|l.
10. A szeződés eladó á|ta|i teljesĺ|éseakkor történik meg, amikor valamennyi termék a Vevő
részérő| áwéte|re került. Eddĺg az ĺdőpontig a kö|tseg., és kárueszé|yvise|és az E|adót terhe|ik.
11. A tu|ajdonjog az átvéte||e| száll át a Vevőre.
12. Felek rögzÍtik, hogy a fentiekben az Eladó terhére e|őílt bármely köte|ezettség megszegése
E|a dó részéről sú lyos szerződésszegésnek te ki ntendő.
V. Szerződési biztosÍtékok

,rlł,L

3tt

1.

A Fe|ek megá||apodnak abban, hogy E|adó késede|mi kötbér megfizetésére köte|es, ha o|yan
okbó|, amiéft fe|e|ős (Ptk 6:186.$) a te|jesítésihatáridőt elmulasztja. A késede|mi kötbér

méftékeaz érintett termék nettó vételárának 0,5o/o-a|nap, minden megkezdett naptári napra.
A 20 napot meghaladó késede|em esetén Vevő jogosu|t a szeződéstő| azonnali hatá|lyal
e|á||ni, mely okán E|adó a meghiúsu|ási kötbérfizetésre |esz köte|ezett.
Fe|ek rögzítit hogy E|adó meghiúsulási kotbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okbó|, amiéft
fe|e|ős (Ptk 6:186.$) a te|jesítés meghiúsul. Meghiúsu|ásnak értéke|endő kÜ|önösen a 15
napot megha|adó késedelem. A meghiúsu|ási kotbér alapja a termékek nettó véte|ára. A
meghiúsu|ási kötbér mértékea termék nettó véte|árának 20 o/o-a.
A Vevő a kotbérkövete|ését ír.ásbeli fe|szólítas útján éruényesítheti,me|ynek az E|adő kote|es
8 naptári napon be|ti| maradéKalanu| e|eget tenni. Amennyiben az Eladó a fe|hívás
kézhezvételétkovető 3 napon be|ü| érdemi - indok|ássa| és bizonyítékokka| a|átámasztott
kimentést nem tesz, akkor a kotbérkövetelés az E|adó részérő| e|ismertnek tekinthető és ezze|
beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.5 (6) bek. fe|téte|einek teljesü|ése esetén.
4. Vevő követe|heti a fentieken tú| fe|merü|ő kárát.
5. E|adó a szerződés hibát|an te|jesítésénekbiztosítására a szeződés tárgyai vonatkozásában a
sikeres átadás-átvéte|tő| számított, a II. fejezetben az egyes termékre rögzített jótá||ás vá|la|.
E|adó jótá||ási köte|ezettsége - az érintett hibáva| kapcsolatban - megszíínitha a hiba a
te |j es ĺtéstno"..u" n- o:ľ::;.1"ä;
sza n,ze rű t| e n h a sz n á a t
szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
e|emicsapás,
szakszerűt|en szerelő vagy javító je||egű beavatkozás,
rtás h á nya

-

jĽilľ'ä;

|
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6.

A jótá||ásra egyebekben a jótá||ási jegyben fogla|tak az irányadóak.

7.

E|adó köte|es megtéríteniazon p|uszkö|tségeket, ame|yek a hibás te|jesĺtésokán a Vevőnél
keletkeztek.
vonatkozó|ag,
E|adót te|jes káftéríĽésiköte|ezettség terhe|i minden o|yan kár megtérítésére
me|y a nem szeződésszerű termék szo|gá|tatásábó|, vagy más szeződésszegésbő| a Vevőre,
i||. harmadik szemé|yre háram|ik. Amennyĺben 3. szemé|y a Vevővel szemben éľvényesít
igényt, E|adó köte|es a Vevőt ez a|ó| mentesíteni, i||. o|yan helyzetbe hozni, hogy anyagĺ
károsodás ne érje. Fenti kote|ezettségek teljesítési határideje E|adó részérő|az igény
te|jesítésérevonatkozó fe|hĺvás kézhezvéte|éneknapját követő 3 munkanap azza|, hogy a
kárkamatfizetési szabá|yok a károsodás bekövetkezésétő| alka|mazandóak.

vI. A szerződés hatálya, egyéb megállapodások
1.

Felek jelen szeęődést a te|jesítésig kotik.

2.

Felek a nem szeződésszegésre a|apított elá||áslfe|mondás jogát kizárják.

3.

Bármely fé| jogosu|t

a

szankciós e|állás/fe|mondás gyakor|ására, ha

a

másik fé| sú|yos

szerződésszegést követ e|, kti |önösen
ätt.t€hnYiben Vevő
a termékeket a|apos ok nélkÜ| nem veszi át.
az e||enéfték megfizetésével |egalább .... nap késede|embe esik.

o

.
.
o äÍTl€řlľlYibenE|adó:
. je|en szeződésben sú|yos szerződésszegésként meghatározott
magataftást tanúsítja,vagy mu|asztást kovet e|.
. 20 napot megha|adó te|jesítésikésedelembe esit
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.
.
.
.
.

a te|jesített termék nem fe|e| meg a rende|tetésszerű használtra vonatkozó

követe|ményeknet
az á|tala tefesíEett termék a Vevőnek vagy harmadik szemé|ynek (kivéve a
nem rende|tetésszerű Vevői táro|ást és felhasználást) kárt okoz,
adőszámát törlit
jogerősen fe|számolási eljárás indu| ellene, vagy vége|számo|ás iránti
kére|met nyújt be, vagy más módon tor|ik a cegjegyzékből.
adószámát tör|it
ha jótá||ásra vonatkozó köte|ezettségét a jótál|ási jegyben, és a
jogszabályokban fogla|taknak megfe|elően nem teljesíti.
Bármelyik fé| köte|ezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figye|mét fe|hÍvja
megfe|elő határidő tűzéséve|a szeződésszegés megszüntetésére. Nem terhe|i a megintés
kötelezettsége a fe|et, ha az olyan súlyú,hogy ez nem várható e| tő|e.
5. Vevő a szeződést fe|mondhatja (attó| e||áthat) ha:
a. feltét|enü| szÜkséges a szeződés o|yan lényeges módosĺtása, ame|y esetében a Kbt. 141.
$ a|apján új kozbeszeaési e|járást ke|| |efo|ytatni;
b. E|adó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban fog|altak betaftását, vagY az E|adó személyében
éruényesen o|yan jogutód|ás kovetkezett be, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 139. $-ban
foglaltaknak; vagy
közbeszezés szabá|yainak megszegése miatt
c. az EUMSZ 258. cikke a|apján
köte|ezettségszegési e|járás ĺndu|t vagY az Európai Unió Bír.ósága az EUMsz 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogábó| eredő va|ame|y
köte|ezettség tekĺntetében kötelezettségszegés töftént, és a bíroság á|ta| megállapított
jogsértésmiatt a szeződés nem semmis.

a

Vevő köte|es

a

szeződést fe|mondani adott esetben olyan határidőve|, hogy

működéséhez szükséges termékek beszezésérőlgondoskodni tudjon . ha

a.

b.
c.
7.

a

E|adóban közvetetten vagy közvetlenÜ| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedéstszerez
va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet, ame|y
tekintetében fenná|| a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) a|ponĘ1ában meghatározott
feItéte|.

Eladó közvetetten vagy közvet|enti| 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést szerez
va|ame|y o|yan jogi szemé|yben vagy személyes joga szerint jogképes szeruezetben,
amely tekĺntetében fenná|| a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) a|ponĘában
meg hatá rozott fe|téte|.

Jelen pontban fog|a|t esetben Eladó
elIenéľtékérejogosult.

a

szerződés megszűnésig teljesített termékek

Fe|ek kije|entit hogy a szerződés te|jesítesében fo|yamatosan együttműkodnek, a fe|merÜ|ő
probĺémákró| egymást ha |adékta |a n u | értesítik.
Felek jognyi|atkozataikat kizárólag írásban, az átvéte| he|yét és idejét azonosítható módon
igazo|ó módon tehetik meg éľvényesen.A fe|ek a fentieken éruik az elektronikus |eve|ezés (emai|) és a fax formáját is)

9.

Fe|ek képvise|etérefiognyilatkozat téte|ére)az ott megje|ö|t eset|eges kor|átozásokka| az
a|ábbi szemé|yek jogosu|tak kizáró|agosan:
Vevő részérőĺ:
Név beosäás:. ............
E|érhetőségei (|evé|cím,te|, fax): .....
Jognyi|atkozat korlátozása: --.-Név beosztás:
te|, fax) :
E|érhetőségeĺ(|evé|cím,
szerződés te|jesítéséve|kapcsolatban tehet
Jognyilatkozat kor|átozása: csak
jognyĺ|atkozatot

a
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Eladó részéről:
Név, beosztás:
E|érhetőségei(levé|cím,te|, fax) :
Jog nyĺ|atkozat kor|átozása :
Név, beosztás:
Elérhetőségei (|evé|cím,te|, fax):

Jognyilatkozat kor|átozása:

jognyilatkozatot

csak

a

szerződés teljesítéséve|kapcso|atban tehet

L0. Szerződő Fe|ek rogzítik, hogy je|en szerz&és csak a Kbt. fe|téte|einek (141.5) te|jesü|ése
esetén, ír.ásban módosítható. Fe|ek rĘzítik, hogy a szerződés - a|akszerű szeződésmodosítás
né|kül - módosu| az a|ábbi esetekben:
fe|ek közhite|es nyi|vántaĺtásban fog|a|t adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjáva|,

a.
b.
c.

fe|ek kapcsolattaftóira, te|jesĺŁésigazo|ó szemé|yérevonatkozó adatok módosu|ása

esetén a másik fé|hez tett köz|és kézheaĺételéneknapjáva|,
amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.
11. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosí]tása, ha az arra irányu|, hogy

az

E|adót

mentesítsék az o|yan szeződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a fe|mondás Vagy e|á||ás jogának gyakorlását -

a|ka|mazása a|ó|, ame|yéft fe|e|ős (i||etve fe|e|ős |enne), vagy amely arra irányu|, hogy Vevő
átvá||a|jon az E|adót terhe|ő több|etmunkako|tségeket vagy indoko|at|anul egyéb, a szerződés
a|apján az E|adót terhelő kockázatokat. E körben kije|enti E|adó, hogy a kockázatokat
fe|mérte és azt a jelen szerződésben fog|a|t e||enszo|gá|tatásban te|jes körĹíen éruényesÍtette.
Fe|ek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arró|, hogy Vevő kote|es a Közbeszezési
Hatóságnak beje|enteni, ha
13. E|adó szeződéses kote|ezettségét sú|yosan megszegte és ez a szerződés fe|mondásához vagy
szerződés a|apján a|ka|mazható egyéb
e|á||áshoz, kártérítéskövete|éséhez Vagy
jogkövetkezmény éruényesítéséhez
vezetett, va|amint ha E|adó o|yan magataftásáva|,
ame|yén fe|e|ős, részben vagy egészben a szeződés |ehetetlenÜlésétokozta. A beje|entésnek
tafta|maznia ke|| a szerződésszegés |eírását, az annak a|apján a|ka|mazott jogkövetkezményt,
va|amint hogy
szerződő fé| szerződésszegést elismefte-e, Vä9Y sor kerü|t-e arra
vonatkozóa n peri nd ításra.
14. E|adó szeződéses kötelezettségének jogerős bírrósági határozatban megá||apított megszegése

12..

a

a

a

esetén a szenődésszegés tényét,|eírását |ényeges je||emzőit be|eértve azt is, ha a
szerződésszegés a szerződés fe|mondásához vagy a szeęődéstő| va|ó e|á||áshoz, káftérÍtés
követe|éséhez vagY a szerződés alapján a|ka|mazható egyéb szankció éruényesÍtéséhez
vezetett, va|amint E|adó szeződő fé| olyan magatartásáva|, ame|yéft fele|ős, (részben vagy
egészben ) a szerződés |ehetet| en ü |éséto kozta.
15. Fe|ek fenti körben megá||apodnak abban, hogy E|adó nem jogosult a fenti adatok átadása
miatt a Vevőve| szemben semmifé|e igényt sem éruényesíteniabban az esetben sem, ha
bárme|y átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyu|na va|ósnat kivéve, ha ezzel a
Vevőnek az adatok átadásának pi||anatában tényszerĹĺentisztában ke||ett |ennie (nem tańozik
ide a hibás jogszabá|y-érte|mezésből vagy téves tényá||ás-érte|mezésbő| származő korri|mény,
kivéve ha az a Vevőnek fe|róhatóan kovetkezett be).
t6. Szerződő Fe|ek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdéstmegkísérlik peren kilvr.ili békésriton
rendezni, és csak ennek eredményte|ensége esetén forduInak bír.osághoz.
szerződés bárme|y pontja kógens
17. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben
jogszabá|yba ütközne, Vagy a közbeszerzésĺ eljárás kote|ező éruényűdokumentumának

a

taftalmáva| e||entétes |enne, akkor a szeĺződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe
minden további jogcselekmény, így kü|önösen a szeęődés módosítása né|kül - a megséftett
köte|ező éruényűjogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszerzési dokumentumi rende|kezés kerü|.
Fentieket ke|| megfe|e|ően a|ka|mazni akkor is, ha valame|y kogens jogszabá|y akként
szeződésben
szerződés része (vagy
rendelkezit hogy va|amely rende|kezése

-

a

a
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szöVegszerűen szerepe|nie ke||) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott
rende|kezés a szeződés részétképezi).
18. Fe|ek megállapodnak abban, hogy az E|adó nem fizet, i||etve számo| el a szeęődés
te|jesítéséve|összefüggésben olyan ko|tségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) a|pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében mertj|nek fe|, és
a me|yek a Vállalkozó adóköteĺes jövede|mének csökkentésére alka masa k.
19. Fentiek érdekében a szerzffiés teljesítésénekteljes időtańama a|att Eĺadó tu|ajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.5 (3) bekezdés szerinti
ügy|etekről a Vevőt ha|adéKa|anu| értesíti.
20. Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., va|amint a Kbt. á|ta| biztosított
körben a Po|gári TöruénykonW és a - beszezés tárgya szerint - vonatkozó jogszabá|yok
rendelkezései az irányadók.
a Vevő pé|dányához csato|va a
21. Jelen szeęődés e|vá|aszthatatlan részé
közbeszeęési e|já rás irata nyaga.
2f. Je|en szerződés aza|áírásával |ép hatá|yba.
I

-

képezi

Budapest, 2016.

EIadó

Vevő

Ellenjegyzem:

0rk,Ł

38,

t. számú melléklet
TARTALoM. Ésrn.łrr ecrzÉx
oIdaIszám

Tańalomjegyzék (fedő|apot vagy fe|o|vasó|apot követően) (1. sz. me||ék|et);
Felolvasó|ap a Kbt. 66. 5 (5) bekezdés a|apján (z.L.

l

2.2. sz. me||éklet)

Aján|ati nyi|atkozat a Kbt. 66. 5 (2) és (a) bekezdés alapján (3. sz. me||ék|et)

I. FEJEZET: KIZARO OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOI(,
IGAZOLASOK
Nyi|atkozat a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés 9)-k) és m) pontja, va|amint a Kbt. 62. s (1)
bekezdés k) pont kb) a|pontja szerinti kizárő okok hatálya a|att nem á||ás
vonatkozásában. (4. sz. me||ék|et)

A

Kbt. 62.

s

(1) bekezdés g)-k) és m) pontja tekĺntetében az

aján|attevő

nyi|atkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minősü|-e, ame|yet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén, Vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzĺk szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó töruény
3. 5 r) pontja szerint definiá|t valamennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és á||andó
|akóhelyének bemutatását tartalmazó nyi|atkozatot szükséges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töruény 3. 5 r) pontja szerinti tény|eges
tu|ajdonos nincsen, az aján|attevő erre vonatkozó nyi|atkozata (4. sz. me||ék|et)

Tekintette| arra| hogy Aján|atkérő je|en közbeszezési e|járás vonatkozásában
vizsgá|ja
kizárő okok fenn nem á||ását, így az ajánlattevők a fe|hÍvás
megkü|déséné|nem regebbi nyiĺatkozatokka|, igazo|ásokka| köte|esek bizonyítanĺ,
hogy nem taftoznak a kizárő okok hatá|ya a|á.

a

il.

FEJEZET:

Nz n:ÁnuľľÉrruFELHÍVÁSBAN rlőÍnr

EGYÉB

NYI LATKOZATOT(, TGAZOLASOK

Ajánlattevő cégjegyzésrejogosu|t, ajánlatban csato|t nyi|atkozatot, dokumentumot
aláíró képvise|őjének a|áír.ási címpé|dánya vagy a|áírás mintája.

cégkivonatban nem szerep|ő köte|ezettségvá||a|ók esetében a c{;jegyzésre
jogosu|t személytő| származó, aján|at aláír.ására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áírását is tafta|mazó) írásos meghatalmazás te|jes bizonyító eĘű magánokiratba
fog|a|va (5. sz. me||ék|et)

A

Közos ajánlattevők megá||apodása - adott esetben
A kozös aján|attevők megá||apodásának taftaImaznia
(tová bbá ka pcso|atta rtá

s ra

ke||:

) jogosu lt képvĺse|ő szeruezet meg

n

evezését;

részérő|;

0rľL

\q
JJ'

tagok és a vezető kozött;
Szakmai aján|at - a megaján|ott gépjárművek |eír.ása o|yan részletességge|,hogy
abbó| megá||apítható |egyen az Ajánlatkérő álta| e|őílt minimá|is paramétereknek
va|ó megfele|és, fe|tüntetve a gépjárművek márkáját és típusát ĺs. (műszaki |eírás
exce| fáj|ban)

Gyáftói katalógus

III. FEJEzer: Üzrcn TITKoT TARTALMAZó

Iv.

FEJEZET:

rnłľox(ADoTT

Az n,rÁnuľľrvó Álrł

ESETBEN)

cjnálĺó

meĺĺékĺetben

BEcsAToLNI xÍvÁľľ

DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csato|ni ke|| a papír a|apú pé|dány képo|vasó készÜ|ékke| készült
CD-re vagy DVD-re ílt 1 db eleKronikus pé|dányát!
Az aján|at minden o|yan o|dalát, amelyen - az ajánlat beadása e|őtt - módosítást hajtottak vĄ7re,
az adott dokumentumot a|áíro szemé|y(ek)nek a módosításná| is kézjęgye| ke|| e||átni.

oik

L
ho

2.1. számri me|lék|et

FELotvAsóup
A KBT. 66. s (5) BEKEzoÉs nuprÁľ

1'

(öná!!ó ajánlattéte! esetén)

Ajánlattevő
Név:
Székhe|y:

Telefon:

Fax:

E-mail:

2. Ajánlattétel tárgya:

,)ózsefuárosi önkormányzat részére3 db gépjármííbeszerzése,,

3.

Aján|at:
Nettó vételár (HuF)
Nettó véte|ár a 9 szemé|yes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában (HUF)
Nettó véte|ár a 7 szemé|yes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában (HUF)
Nettó véte|ár az 5 szemé|yes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában (HUF)

Kilométer.koľlátozás

időtaÉama

.. Forint + AFA

... Forint +

ÁrR

.. Forĺnt + AFA

nélküli jótátlás

Kilométer-kor|átozás nélkü|i jótá||ás időtartama
a 9 személyes szemé|ygépkocsi vonatkozásában
(egész hónapban meghatározva, lega|ább 24
|egfe|jebb 60 hónap)
Ki|ométer-kor|átozás nélkülĺjótá||ás időtaftama
a 7 szemé|yes szeméIygépkocsi vonatkozásában

(egész hónapban meghatározva, |qa|ább 24,

.. hónap

.. hónap

|egfe|jebb 60 hónap)

Ki|ométer-korlátozás né|kÜ|i jótál|ás időtaľtama
szemé|yes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában
hónapban
meghatározva, |egalább 24, |egfe|jebb 60
hónap)

az

5

(egész

'. hónap

Energiafelhasználás (üzemanyag vegyes
használatú átlagfogyasztása)

ortLL
ĄĄ

Energiafe|haszná|ás (üzemanyag Vegyes

használatú át|agfogyasztása) a 9 szemé|yes
szemé|ygépkocsi vonatkozásában (|iter/100 km,
legfeljebb 8,0 liter/100 km)

... liter/100 km

Energiafe|használás (üzemanyag Vegyes

használatú átlagfogyasztása) a 7 személyes
személygépkocsivonatkozásában (|iter/100 km'
legfeljebb -8,0 liter/100 km)

.. liter/100 km

Energiafe|használás (üzemanyag Vegyes

haszná|atri átlagfogyasztása) az 5 szemé|yes
személygépkocsivonatkozásában (|iter/100 km,
legfeljebb Z0 liter/100 km)

Teljesítésidőtaftama

(a

.. liter/100 km

szerz&és

hatá|ybalépésétő|számítva naptári napokban

... naptári nap

megadva; |egkedvezőbb szintje: 15 naptári nap,
|egkedvezőt|enebb szintje: 75 naptári nap)
Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meg hata mazott képvise|ő a |á ír.ása)
I
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1.

2.2. számú melléklet

A KBT. 66. s (5) BEKEzoÉs nuprÁľ
(közös ajánlattéte| esetén)
Közös

ajánlattevők:

Név:

Székhely:

Telefon:

Fax:

E-mail:
Tagok adatai (név, székhely):
Tagok adatai (név, székhely):

2. Ajánlattétel tárgya:

JózsefuárosÍ onkormányzat részére3 db gépjármííbeszerzése

3.

Ajánlat:
Nettó vételár (HUF)
Nettó véte|ár

a9

szemé|yes szemé|ygépkocsi

vonatkozásában (HUF)

.. Forint + AFA

Nettó véte|ár a 7 személyes személygépkocsi
vonatkozásában (HUF)

.. Forint +

Nettó vételár az 5 személyes szemé|ygépkocsi
vonatkozásában (HUF)

.. Forint + AFA

Kilométer-korlátozás

időtaftama

Árł

nélküli jótá!!ás

Ki|ométer-kor|átozás né|kü|i jótá||ás időtaftama
a 9 szemé|yes szemé|ygépkocsi vonatkozásában
(egész hónapban meghatározva, |ega|ább 24
|egfe|jebb 60 hónap)

... hónap

Kiĺométer-kor|átozás né|kü|i jótá||ás időtaľtama
a 7 szemé|yes személygépkocsi vonatkozásában
(egész hónapban meghatározva, |ega|ább 24,
|egfeljebb 60 hónap)

.. hónap

Ki|ométer-kor|átozás nélküli jótá||ás időtaftama
szemé|yes szemé|ygépkocsi
hónapban
vonatkozásában
|egfe|jebb
meghatározva, |ega|ább 24,
60
hónap)

.. hónap

az

5

(egész

Energiafelhasználás (üzemanyag vegyes

,Ňh,

használatú át|agfogyasztása)
Energiafeĺhaszná|ás (üzemanyag Vegyes

a9

személyes
haszná|atú átĺagfogyasztása)
szemé|ygépkocsi vonatkozásában (|iter/100 km,
legfeljebb 8,0 liter/100 km)

.. liter/100 km

Energiafe|használás (tlzemanyag Vegyes
hasznáĺatúát|agfogyasztása) a 7 szemé|yes

.. liter/100 km

személygépkocsi vonatkozásában (liter/100 km,
legfeljebb -8,0 liter/100 km)

Energiafe|haszná|ás (üzemanyag Vegyes

haszná|atú átlagfogyasztása) az 5 szemé|yes
szemé|ygépkocsi vonatkozásában (|iter/100 km'
legfeljebb Z0 liter/100 km)

Te|jesítés időtaftama

.. liter/100 km

(a

szerződés
hatá|yba|épésétő|számítva naptári napokban
megadva; legkedvezőbb szintje: 15 naptári nap,
|egkedvezőt|enebb szintje: 75 naptári nap)

... naptári nap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosu

|t

vagy

sza bá |yszerűen meg hata mazott képviselő
I

aláírása)
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3. számú melléklet

ruÁľteľr NYILATKoZAT1
A KBT. 66. s (2) És(4) BEKEzoÉsr ALAPJÁN

(ajánIattevő

(ajánĺatteuő székheĺye)
(Ajánlatteuő
megnevezése)
(Ajánlattevő cegjegyzékszáma) nevében köte|ezettségvál|alásra
adőszáma)
jogosult
(tĺsz9égmegjetcitése), a(z) ,,flózsefuárosi önkormányzat részére3 db

gépjármííbeszerzésé,tárgyában megindított közbeszerzési e|járással összefÜggésben.

A Kbt. 66' 5 (2) bekezdése a|apján nyĺlatkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben meghatározott
- á|talunk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A

szeződésteruezetben rögzített, a tárgyi fe|adat e||átásához szükéges köte|ezettségeinket
maradéktalanu| teljesítjük a Felo|vasólapon rogzített ár a|ka|mazásáva|. Nyĺlatkozunt hogy
aján|atunkat az aján|ati kotöttség beá||tát követően az aján|attételi fe|hívasban megje|ö|t
időpontig fenntaltjuk.
Nyi|atkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszezési dokumentumok me||ék|etét képező
szerződésteruezet megkotését válla|juk és azt a szerződésben fog|a|t a fe|téte|ekke| te|jesítjtlk.

A Kbt. 66. 5 (4) bekezdése alapján nyi|atkozom továbbá, hogy vá||a|kozásunk
kiskozépvál|a|kozásokról, fej|ődésük támogatásáró| szó|ő töľvény
.........-vá||aIkozásnakz minősül/
szerint
nem taftozik a kis- és kozépvá||a|kozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| szó|ó töruény

! a
!

és
......'.......

hatálya a|á3.
Nyi|atkozom továbbá, hogy az aján|atta| benyújtott e|ektronikus máso|ati pé|dány az aján|at papír
a|apú pé|dányávaI mindenben megegyezik.
Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

1

Az aján|at papír alapú pé|dányában az aján|at a|áír.ója álta| aláírt eredeti példányban benyújtandó
mikro-, kis- vagy kozépvá|la|kozás a 2004. évi )OCűV. törvény meghatározásai szerint - a megfeĺe|ő választ a jogszabá|y
rendeĺkezéseinek tanuImányozását követően kérjtik megadni'
3
A nem a|ka|mazandó szovegrészt kéľjük törö|ni'
2

,rlüÄ-

l
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4. számű me|léklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62' s (1) bekezdés 9).k) és m) pontja, valamint a Kbt. 62' s (1) bekezdés
k) pont kb) atpontja szerinti kizárő okok hatátya alatt nem áIlás vonatkozásában
4

aján|attevő c{7jegyzésre jogosu|t /

adószám:

mint a(z)

A|u|írott

meghatalmazott képvise|őjes a(z) ,,Józsefuárosi önkormányzat részére3
-(székhe|y:
megindított közbeszerzési e|járással összefüggésben
beszerzése,, tárgyban
nyilatkozom.

-)

-

-

I.

Az á|talam képviselt szeĺvezet nem taftozik a Kbt. 62.
meghatározott kizáró okok hatálya a|á.

s (1)

db gépjármíí
az a|ábbiakról

bekezdés g)-k) és m) pontban

II.

bekezdés a|apján nyi|atkozom, hogy cégünk, mint aján|attevő a szerződés
te|jesítéséheznem vesz igénybe a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k) és m) pontjában męhatározott
kizárő okok hatá lya a lá eső a lvá la kozót/a |vá |a kozókat.

A Kbt. 67. s ę)

l

I

|

I

Iil.
Alu|írott aján|attevő nyi|atkozom, hogy cégemet6
szabá|yozott tőzsdén jegyzik I szabá|yozoLt tőzsdén nem jegyzik.

-

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzit ú9y7
az a|ábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és
megakadáIyozásárő| sző|ő 2007. évi CĐCffI. töruény 3. $ r) pont ra)-rb) vagy rc)rd) alpontja szerint definiált va|amennyi tény|eges tu|ajdonosró|8:

.

neve:

4

á||andó lakóhe|ye:

9

aján|attéte| esetén aján|attevőnként kü|on-kü|ön szĺiKéges megtenni és benyújtani.
KérjÜk a nyi|atkozatot a|áíró szemé|ye szerint a megfe|e|ő részt aláhúzni.
6
Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
7
Megfe|elő vá|asz a|áhúzandó|
8
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007, évi O0ONI. törvény 3. s r)
pon$a szerint ténv|eoes fu |ajdonos:
n) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi személyiségge| nem rende|kező szervezetben közvet|enü| vagy
a Po|gári Töruénykonyvrő| szó|ó 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2' 5 (4) bekezdésében meghatározott módon
közvetve a szavazati jogok vagy a tu|ajdoni hányad |egalább huszonöt száza|ékáva| rende|kezit ha a jogi szemé|y vagy jogi
Közös

5

-

szemé|yiségge| nem rende|kező szervezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a közcisségi jogĺ
szabá|yozássa| vagy azza| egyenéľtékű nemzetközi e|őĺrásokka| összhangban |évő közzététe|ĺ követelményekvonatkoznak,
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi személyben vagy jogi szemé|yiséggeĺ nem rende|kező szervezetben _ a Ptk. 8:2. 5 (2)

bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássaI rende|kezik,,
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| valame|y ügyleti megbízást végrehajtanat
rd) a|apítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az a|apítvány Vagyona |egalább huszonĺit száza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendő kedvezményezetteket
már meghatároztát
2. akinek érdekébenaz a|apítványt |étrehozták, i||efue műkódtetit ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,

va9y

3. aki tagja az a|apítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az alapítvány vagyonának |ega|ább
huszonöt száza|éka fe|ett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá

9

sztikség esetén bővíthető!

rĄľL

łe

vagy

nyilatkozom, hogy

a nincs a

pénzmosásró| szó|ó toruény 3. $ r) pont ra)-rb) vagy rc}-

rd) a|pontja szerinti tényleges tu|ajdonos
Keltezés (he|ysę, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghata|mazott képviselő a|áírása)
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6. számú me|léklet

MEGHATAtMAzÁs
(székhely:
adószám: ) aján|attevő l közös aján|attevő /
mint a(z)
az alkalmasság igazo|ására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cĄ;jegyzésre
(szig.z.:
jogosu|t képvise|ője ezenne| meghata|mazom
hogy a(z)
szül.:
;
'
,)ózsefuárosÍ (inkormányzat részére3 db géplármíÍbeszezése,, tárgyban készíEtt
A|ulírott

lakcím:

an.:

-

aján|atunkat a|áírásáva| |ássa el.

-i

-;

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

:

aző cégjegyzésrejogosu
képvise|őjének

(meg hata

I

m

|t

(meghata|mazott aláírása)

aláír.ása)

E|őttünt mint tanúk e|őtt:
A|áírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

0Ąk,L

4t

,Józsefuárosi Cinkormányzat részére3 db gépjármíÍbeszerzése,,
A beszerzésre kerü!ő gépjármíivel és a kapcso|ódó szolgáltatásokka! szemben támasztott

követelmények

A

megaján|ott gépjárműnek meg kel| fe|e|nie az országosan kieme|t termékeke vonatkozó á||amĺ
normatívákó| szóló t4ĺ20I2. (VI. 8.) NFM utasítás 6. fÜggelékében, az ajánlattéte|i fe|hÍvásban és a
dokumentációoan'eBílt követe|ményeknek.

A normatí'rĺa e|őír.ásait új gépjárművek beszezéséreke|| a|ka|mazni. E tekintetben új gépjárműnek minősü|
az a gépjármű, ame|y forga|omba he|yeałe sem Magyarországon, sem pedig külfö|dön nem vo|t,
bem utató,

i

|

|etve próbajá rm Ĺí ként nem haszná

k.

|tá

Az ajántatiárba a rcgisztrációs adó is beleszámít.
Ajánlatkérő az á|lami normatÍya követe|ményei figyelembe véte|e mel|ett az a|ábbiakban męhatározott
m

űsza ki tu |ajdonsa gok te|jesü |ésétkövete|i

1.1

mę

:

Á|talánosműszaki követe|mények

A műszakĺ leír.ás az e|vát minimá|is követelményeket határozza me{' A műszaki, i||etve felszere|tségi
követe|ményeket minimá|isan te|jesítő és/vagy azoknál magasabb funkciona|itást, i|letve biztonsági
szintet nyújtó gépjármű is megaján|ható.
(X. 30.) Korm. rende|et 40. s (3) bekezdésében foglaltakra tekintette| aján|atkérő fe|hĺrja
^3fLĺ20t5.
a figyelmet hogy, amennyiben a közbeszeĺzés tárgyának egyéftelmű és kozéľthető meghatározása
szükségessétette meghatározott gyáftmányú, eredetű, típusúdo|ogra, e|járásra, tevékenységre,
szemé|yre, szabada|omra Vagy védjegyre va|ó hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy je||egének
egyéftelmű meghatározása érdekében töftént, és megnevezés me||ett a ,,Vagy azza| egyenértékű"

mĺnden esetben éftendő. Aján|atkérő fe|hÍľja a figye|met, hogy, egyenéftékű do|og megaján|ása
esetén az egyenéftékűségetaz aján|attevőnek az aján|atában igazo|nia ke|l.

úkL
trr

ľ.ł

Józseńĺárosi önkormányzat

részére3 db gépjármíivek beszerzése

'd'-l"L;
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5 személyes gépjáľmíi
Megajánlott gépjármű gyártmánya

:

Megaján|ott gépjármű típusa:

.
o

Szál|ítható szemé|yek száma: 5 szemé|y
Aitószám: 5
Szemé|voéniármííkateoória besoroló: Ml

.

Váltó: Manuális
Haitás: E|ső kerék

.
.

Karosszéria-kivite| : s-aitós
Te|ĺesítménv:naqyobb vaqy eqyen|ő' mint 74 kW
Motor kibocsátási norma: Euro 6
Fénvpzés: A|an

.

o

Felni: Acé|
Kárniř: śzŕivpt

.

Köd|ámoa hátsó
Ködfénvszóró

.
.
.
.
.

Vezető és utaso|da|i e|ső |éozsák
oldaĺléozsákok e|ől
Fĺiooönvífei)léozsák e|ő| és hátul
Háromoontos automatikus biztonsáqi <iv va|amennyi ü|éshez
ovfeszítős bĺztonsáoi öv |eoa|ább az e|ső szé|ső ü|éseken
Feitám|a vaIamennvi ü|éshez
A||ítható maqassáqú vezetőüles
Be|Ü|ről állítható kíi|ső visszaoi||anto tükrök

BIokko|ásoát|ó

.

íABs)

E|ektronikus śabilitás vezér|és (ESP)
Zárható üzemanvaotö|tő nví|ás
Indításoát|ó Óiztosítok áĺtaI e|foqadott)
Szeľvokormánv
Közoonti zár
Belső |eveqőkerinqtetés
Po||enszűrő

.

E|eKromos ab|akeme|ő e|ő|
Fűthető hátsó szélvédő
Léokondicioná|ó berendezés
Hővédő üveqezés
4 db nyári qumi és 4 darab té|i gumi

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésrejogosult vagy szabá|yszerűen meghatalmazott
képvise|ő a|áínása)

o4 ľ,Ł
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