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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi onkormányzat Képviselő-testületének
Y árosgazÄźtlkodási és Pénzügyi Bizottsága

,.... sz. napirend

ELŐTERJEszTÉs

a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bĺzottság 20|7. máľcius 13-ai ĺiléséľe

Táľgy: ,jjzemanyag beszenés ĺizemanyagkártyńva|,, Ĺáľgyrĺ beszerzésĺ etjáľás eľedményének
megállapításáľa

dr. Balla Katalin J eg5ĺzői Kabinet kabinetvezető
Fábián Iľ'{áLÍtaJegyzői Kabinet Belső Ellátĺási Iroda irodavezető
Wéber H. olivér Jegyzoi Kabinet Belső Ellátási Iľoda íigyintézfrl

A napirendet nyilvĺános iilésen kell tĺírgyalni.
Adöntéselfogadásahozegyszsraszavazattöbbségszĺikséges.
Melléklet: db ajánlattételi felhívás

db ajánlattételi felhívás módosítrás
db kiegészítő tźýékozÍatás
db bonĺásijeryzőkiinyv
db ajĺánlat

Tisztelt Városgazdálkodrĺsĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Fővaros vltr. kertilet Józsefrĺárosi Polgrírmesteri Hivatal tizemeltetésében lévő
gépjárművek folyamatos és zavaľtalan működéséhez szükséges ĺizemanyag biztosítasát célszeriĺ
egységesen, keretszerzödés útjĺán kezelni, melynek köszönhetően ęzľlk nyomon követése, elszámolása
átlláúhatobbá válik. Továbbä ez á,|ta| várhatóan az adminisztrációs terhek is csökkennek valamint

jelentősebb kedvezmények igénybevételére is lehetőség nyílik.

A korábbi évek átlag felhaszrálását figyelembe véve nettó 14.500,0 e Ft iisszeg keriilt meghatározÁsra,
mely keretösszeg előre |áúhatőan megközelítőleg 48 hónap alatt kerül felhasználásra. Az fenti
összegből adódóan a Józsefuárosi Önkormĺĺnyzat Közbeszerzési és Beszeľzési Szabáůyztt (a
továbbiakban: Szabáiyzat) D(. Részere tekintettel beszerzési eljĺárás keľült lefolytatĺásra. ASzu;báůyzat
20.1. pontja alapjĺán a közbeszerzési énékhatĺíľt el nem érő árubeszerzésrő|, építési beruházísról,
szolgáltatĺás megrendeléséről legalább hrárom ajénlat bekérésével lehet dönteni' ezért az ajánlattéte|i
felhívás az a|á.ůlbiakban felsorolt gazÄasági tĺársaságok tészéte keľĺilt megkiildésre, valamint a felhívás
a wwwjozsefuaros.hu honlapon is megielent:

Az ajánlattételre felkért gazÄasági Łársaságok az a|áhbiak:
o oMV Hungáľia Kft.(l117 Budapest, október huszonhaľmadika utca 6-10. 5.em. 5/A)
o Lukoil Lubricants Euľpe GmbH Magyarorszźtgi Fióktelepe (l077 Budapes! Wesselényi utca

16.3.em.)
o MoL Nyľt. (1117 BudapesĹ október huszonharmadika utca l8.)
o Fleetcor Hungary Kft. (Shell - 1062 Budapest, Andrássys út 100.)

Az ajźn|attételre felkéľt szervetek kiváúasztásánál ftí szempont volt, hogy a cégek tevékenységi körébe
tartozzan a beszerzés tétgyáttképző gáz:ollaj, motorbenzin forgalmazása. A|ape|váráls volt az is, hogy
ezek mindegyike rende|kezzen Budapest VItr. kerület közigazgatźĺsi hatíľain beliil töltőállomással,
valamint orszígos szintÍí üzemanyagtö|t(S há'|őzattal. További szempont volt, hogy az ilzemanyag
kárýána| töľténő ťlzetés lehetősége biztosított legyen. Interneten történt tájékoződásunk alapján,
valamint telefonon töľtént megkereséseink alkalmával meggyőződtiink rólą hogy a fentiekben
felsoľolt szervezetek az általunk tÁmasztott követelményeknek megfelelnek, szolgáltatrísuk
színvonalas. Az OPTEN céglár nyilvántartźtsa szerint a cégek működése tiiľvényes és megfelelő,
köztartozálsuk nem áll fent.
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Azaján|attételi felhívás az onkormányzathivata|os weboldalán - wwwjozsefuaros.hu - is megjelent.

Az ajźn|atteteli fe|hívás 1l. pontja szerint az ajźn|attételi határidő _ 20|7. februĺár 20. 10.00 óra volq
me|y 2017. február 24. 10.00 óráig hosszabbítrásra keriilt. (Az aján|attételi felhívás módosítlĺsa az
előterjesztés 2. szÁmű melléklete). A fenti határidőig összesen 2 darab ajźn|at érkezett. Az ajánlatok
elbírálásának éľtékelése azaján|attételi felhívás 8. pontja szerint az,,összességében legelőnyösebb'' elv
a|apjántörtént.

Ajánlattevők ajánlataĺnak ĺsmeľtetése

l. sz. Ajánlattevő: oMv llungária Kft. (1l17 Budapest, október huszonhaľmadika utca 6.10. V.
emelet 5/A.)aján|ata2O17. február24.08.31órakorép, sértetlen,zźtttcsomagolásban érkęzett. Az
aiĺánlat a tartalmi és formai kiivetelményeknek mesfe|e|' ezért az érvényes.

2. sz. Ajánlattevő; MoL Nyrt. (1117 Budapest, október huszonharmadika utca l8.) aján|ata2017.
február 24. 08.15 órakor ép, sértetlen, záľt csomagolásban érkezptt. Az ajánlat a tartalmi és a formai
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Iegkiizelebbi üzemanyagtöltő állomás
iánlatkérő címétől (1082 Budapest, Baľoss
-67.) a www.utvonalterv.hu in 1030 méter

szźtmitása szerint (

II. A beterjesztés ĺndoka
A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi Polgármesteri Hivata| 2O1l7 . februĺár 08-án ,,Üzem anyag
bęszerzés üzemanyagkár|yáxa|,, tźtgi,tl közbeszprzpsi értékhatárt el nem érő beszerzési eljarást
hirdetett meg. (Az ajanlattételi felhívás aze|őteqesz1és 1. sámú melléklete.)
A beszerzési eljánás eredményének és a nyertes ajanlattevőnek megállapítása a Bizottság hatáskörébe
ártozik.

m. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása
A beszerzési eljárás eredményének megźů|apitása a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
üzemeltetésében levő gépjárművek tizemszeriĺ miĺködéséhez nélkiiliizhetetlen íizemanyag folyamatos
és zavarta|an biĺosítísa cé[iából szükséges.

FedezeÍ A keretösszeg, Mą2 a nettó 14.500,0 e Ft összeg, a2al7. évi költségvetés a 1220|-01 címen
3.540 e Ft, a 12203 címen 6.000 e Ft e|őirányzatot tarta|maz iuemanyag beszeľzésre, 2018. évtől a
fedezet a hatiĺlyos kö,ltségvetési rendeletben biztosított e|őirźnyzat keretéig használható fel üzemanyag
beszerzésre.

osszességében a legelőnyösebb ajánlatot az oMV llungária Kft. (|II7 Budapest, október
huszonharmadika utca 6-10. v. emelet 5/1ĺ) adĄ elfogadott aján|atifua:

Iv. Jogszabálý köľnyezet
A Képviselő-testiilet és Szervei Sz.eruezpti és Működési Szabáilyzatźrő| sző|ő 3612014 (xI'06.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.l.3. alpontja szerint aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapíĺásáról.

Mindezekalapjĺánkéremaza|źbbilntátrozati javaslatelfogadását.
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IJatározatijavaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

I. az ,,IJzsmanyag besz-erzés üzemanyagkár|yáxa|'' tźrgytl közbesz.etzési értélĺÍraĺárt el nem érő
beszeľzési eljrárast eredményesnek nyilvánítja.

Felelös: Jegyzn
Határidő: 20t7 . mátrcius 13.

2. a beszerzési eljĺárásban a legelőnyösebb ajanlatot az oMV lrungáľia Kft. (székhely: I1I7
Budapest, október huszonharmadika utca 6-10. v. emelet 5/A,; adőszám:. 10542925-2-44;
cégiegyzeks zámz 0 I -09 -07 1 5 84)

Felelős: Jegyző
Hatĺíridő: 2017. március 13.

3. a hatÁrozat 2. pontja a|apjźln felkéri a Jegyzőt az adźsvételi keretszerződés aláíľásĺára nettó
1 4.5 00.000 Forint értékben.

Felelős: Jegyzćl
Hatĺáridő: 2017 . máľcius 3 1.

A döntés végrehajtását végő szervezeti egység: JegyzóiKabinet Belső Ellátrási Iľoda
A lakosság szeles ki'Íét érintő điintések esetén az előterjesztés e|őkészítőjének javaslata aközzététe|
móđjára: honlapon

Budapes! 2017. marcius 8.

|.Ý1k \.
dr. Balla Katalin

jegyzői kabinetvezető
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,,tlzemanyag beszerués üzemanyagkártyáva|''
ĺárgyú közbeszerzési értélĺüatĺárt eI nem éró bęszerzési eljánĺsball

a Budapest Fóváľos VIII. keľĺilet Józseforárosi Polgármesteń Hivatal, mint Ajríĺlatkérő a
20l7. februrĺr 08.án megkĺilddtt. valamint a www.iozsefuaľos.hu oldalon megielent
ajánlattételi felhívas 1l' pont - Ajánlattéte|i határidő - módosíľásra keriilt az alábbiak
szerint.

Ajánlaftéte|i hatáľidő: 2017. fcbruár 24. 10.00 óra

Az ajánlattételi felhÍvás és dokumęntáció egyéb-jelen módosíüíssal nem érinĺett- részei
v á|tozat|an tbrmában és tartal ommal érvénvesek.
Kérjiĺk tisae|t ÁjánJattevőket, hogy ezen módosítás
ajánlatukat.

Budapest, 2017. februáLr 17 .

fig-v.elembevételével tegyék meg

Belső EIlátĺisi lroda
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1. számů kiceószĺtő hĺiókoztatás

az,,tl zemany ag beszeľzés üzema nya g|ĺĺ rąvával'' tárgyú
a közbeszerzési értékhatá'rt el nem ér<ĺ beszeuési eljánis keretében.

AjánlaÍkérő: Budapest FővárosVlll' kertilet
Józsefwírosi Polgr{rmesteri Hivatal
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Kĺegészítő tájékoztatást kéľó: oMV Hungĺária Kft.
Mo|náľ Vivien
office basęd accorrnt manageÍ, Caľd sales

Ajánlatkéľő ľészéľől válaszadĺô: Budapest Főváĺos VIII. keriilet Józsefriíĺos
Polgiĺrmesteri Hivatal
Í'ábián Máľta
Jeryzői Kabinet Belsö Ellátási Iroda
irodavezetö

Ajánlattételi haÚáridő: }0l7'februhf4. (péntek) 10'00 óra

Kéľdes. észľevéte| Ajánlatkérő áIÚal adott vá|asz' kiegészító
táiékoztatás

Határolzt|an és határo?.oĺt idejĺi
szerzödések kötésére van lehetóség, azonban a
határozoÍÍ idejű szerzódéseknek FIX hatáľidőt
kell szabni' Sajnos a ..keretössztg., kimerülése
nem megfelelő, kérjük hatríľoz.ák meg, mi|yen
szerzödésre kérnek ajánlatot: határozatlan
idótaľtamú' vagy hatÁrozoĺI idótartamú - ebben
az esetben a pontos hataľidó meghatározása
szůkséges.

Az ajánlaĺtéte|i fe|hívás 3. pontjában fog|a|ĺak
éľtelmében a szerzódés hałĺrozott idejű' a
keretösszeg kimertiléséig de ĺegfcljebb 48
hónapig érvényes.
A szeľz.ódés az a|áítást követően lép hatály.ba 48
hónap idŕiĺaĺtamra vonatkozóan.
A szerzödés hatálybalépesénck idôpontját
leglésóbb 2017. április 01-re tervezzĺik. varyis
így aszerződés20l7' ápri|is 0l-tő| 2021. március
3 |.ig |esz érvényes.
Amennyiben a ľendelkez.ésre á|ló keretösszeg a
fenti szerződés időtaÍtamnál koníbban kimeńil,
aza| egyideiűleg a szerzódés is hatalyát veszíti.

Az általunk alkalmazott szÁmlázÄsi szabál.vok
alapjĺán, a fizetési hatá.ridőt fe| kel| tĺintetniink
szárnláinkon, rnely csak aklior lehetséges, ha a
Íjzetesi hataridőt a szÁm|a kiállításának keltétől
sámított 30 napban határozzuk meg. Ennek
elfogadása nélkiiĺ nem tudunk onöknek ajánlatot
kiildeni' kérjük ennek e|fogadását

Ertelmezesiink szeńnt az ajánlattételi felhĺvás 4.
pontjában foglalt fizetési határidővel kapcsolatos
etvánis megegyezik az Önök által ĺrt 30 nappal.
Amennyiben a kérdés ene iľányu|ĺ, ůry a
felvetést elfogadjuk' nemlegesség esetén kérjük
annak ismételt és pontosabb megfogalmazísát.

Jól értjük' hog-v a szímlán a szerződés számát
szeretnék, hogv feltiintetésre keľiiljtin?

Szívesen vesszük. ha sz-erepel rajta' de el tudunk
tekinteni tó|e.

Kérem, ponrosítsát mily'en járulékos költségekre
gondolnak az ajánlattételi felhívás elsó oldalának
4. pontjában a nettó ráľak megadásánál.

Jĺáĺulékos kĺiltségek alatt a köz!'etíteü
szolgá|tatások díját éľtjük' amit az ĺizemanyag
vételánín fe|ül nem terhelhetnek tovább az
Ajánlatkérőĺe. (pI. tiiltóál|omás kłiáizemi
szíĺnlái. beszállÍtók diiai. stb.)

Jól érĺjük-e' hogy ugyanebben a pontban az
üzemanyagár és az azĺ' taĺta|mazó źLfźt érintö
váltoásokat nem kell figr-,elembe r'enni?

Az AFAł érintó változlísokat a hatá|yos
jogszabályok követésével szükséges miĺlden
esetben meshatároani.

/q'r J



Kóľem, az 5. pontnál pontosítsanak, mit éncnck a
kötbér alapjáuI szolgá|ó eseménynek.

A szerződéselá|lason felül késede|nri kötlrer kerül
megál|apításľą amennýben a Szolgáltató
hibájábó| kifolyólag (pl. szolgáltatás szünete|ése)
a Polýrmesteri Hivatal közszo|gálati
feladatellátása és ijzemszeĺťs müködése
ellehetetleni.il.

oná|Ióan teszĺink ajánlatot, jól éľtelmezzĺit hogy
ebbęn az esetben nincs szükség teljes árbevételről
szóló nyilatkozatra?

onálló és konzorcium ajĺĺnlattéte| esetén is az
árbevételľó| szóĺó nyilatkozat az ajźn|atadźs
egvik feltetele. Ettó| abban az esetben van mód
eltémi, amennyiben a szolgáltató jogi formája
nem ĺeszĺ lehetővé az árbevételról sz-ó|ó
nyilatkozat előátłíusat' ígĺ ezen igazolási mód
helyett blirmilyen olyan nyi|atkozátot vagy
dokumentumot elfogad az Ajánlatkérő' ame|\el
az Aján|attevó hitelt érdemlóen igazo|ni tudja a
pénziig1'i - gazdasági alkalmasságát, vag5lís a P. l .
pontban foglalt minimumkövetelménynek
meďelel.

Az ajánlati árat nem tudjuk bruttó és nettó
összegben is felriintetni, mivel az eITe vonatkozó
tilŕ.|,źlzat ne;m biztosít eľre helvet. Mi a teendó
ilyenkor?

Az észrevételt befogadjuk, az adatlap
módosításľa kerü|ĺ' mely elektronikus úion
meglriildésre kerül' továbbá a
u"uvwjozsefoąÍ.ps.hu weboldalon ĺs megielenésľe

A felolvasólapon szerep|ő táb|ázatba jól
értelmezziit hogy bruttó értéket kel| a
kedvezménvt i|lető sorokba beíĺni?

A módosítotĺ fetolvasó lap szeľint a nettó és a
bruttó éŕékeket is ké{ĺik megadni.

Az oMV a jelen|egi mas/al szabványnak
megfelelő diesel üzemanyagot biaosít' ami nem
fe|e| meg a -20C fok alatti dermedéspontú
elváľásoknak- Jť' értjĺit hogy az ajánlatkérésben

-20Co alatti speciális dermedéspontri gázo|ajn
sondolnak?

IÉnyadónak az MSZ EN 95&es szabvány, illetve
a 30/20ll. (Vĺ'28.) NFNĺ rcndcletet taĺjuk.
Kéĺjük az ajánlatot ennek fig',e|embe vételével
meglenni.

Á kiegószĺtrô tájókoztatás megküldésének .e9 a wrrvjozsęfr'aľos.hu hon|apon történó
megie|entetésének időpontja: f017. ťebraáĺ ä.!.:

. At
}JuoaDest. fv I l. ÍebruaÍíŻ !|.'

}Ö



JELENLÉTI Ív

Késđlt; Budapest Főváros Vril' keľiilet Józsefrarosi onkormrínyzat Ajĺfurlatkérônek a
,Uzemaĺyag beszerzés ĺlzemanyagkártyáva|' eljĺánísban a Polglíĺmesteri Hivatal (1082
Budapest, Baross u. 63-67 ') fszt' l5. helyiségében megtaľtott beerkezett ajri'ĺrlatok bontásáról.

20|7 . februáĺ 24. 1 0.00 óra

Ę e. yŕľę-łIęŁ}(.Ł.

::l:{i:{:l

:łii'ii:]!i

Fábian Márta JPH Bęls<i Ellát.ĺsi lľoda.
irodavezető

\Véber H. olivćľ JPH Belsö Ellátási lĺodą
ügyintézö b#w#=
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\

€--
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BoNTÁsĺ JEGYzoKoNYv

Készült: Budapest Fóvrĺros VIII' kerĺilet Józsefváĺosi Polgĺirmesteri Hivatal .Ąjánlatkérónek a

,,tlzemanyag beszerzes iizemanyagkáľtváva|" eljĺłnásban a Polgármesteri Hivatal (1082

Budapest, Baross u. 63.6?.)|./112. helýségében megtartott bcérkezett ajíłnlatok bonŁí$áÍól.

2ot7. Íebruár 24. l'0.00 óra

Ajánlatkérő ľészéről jelen r,annak: Fábián Márta irodavezető,

Jegyzoi Kabinet Bels<i Ellátrísi Iroda

Wéber II' olivéľ ügyintézö'

legyzői Kabinet Belső El|átási lroda

Ajfuilattevő reszéről jelen vannak: -

l. sz Aján|atter'ő: oMV Hungáńa Kft. (1117 Budapest, októbeľ huszonharmadika utca 6.
l0. V. emelet 5/Ą ajáĺlata 2017' februar 24. 08.3l órakor ép, sértet|ery zźlĺt
csomagolásban érkęzett. Az ajránlat formai követelményeknek megfelel.

ffi
i

,h sázolaj mindenkoľi, az adott kútor{

|alkalmazott bruttó fogyasztói ánábół
piztosított kedvezmény mértéke (nett{

ľt/iter+AFA: 
bruttó foÍint/ IiteÍ) 

lll

|A 95.ös oktĺánsámú motorbenziĄ

[nindenkori, az adott kúton alkalnazot{

|bľuttó fogy'asztói árábol biztosítot{

$edvezmény mértéke (nefr{

ft/liteŕAFA= 
blunó foriný liter) 

|

F t"ekli';Ĺ"b6l ii^"dy.ctöiltő ál'"'"á3
pz aján|atkérö címétől (1082 Budapest'|

fBaross u. 63-67."1 a www.utvonalterv.ht{

|internetes úľ.onalkeresö szímítása szerin{
Kméterben megadva) l

ti]TGm?'1ékljl r... Jm-.'éňétT |.:IEilEa'.eEéÍ .' lEEE
EEE

7?./ méter I

I

I

2

Cliu-
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2. sz. Ajánlattevő: MoL Nyľt. (l 1 l7 Budapest, október huszonharmadika utca 18') ajĺĺnlata
2017. febnnr, 24. 08.t5 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolrásbaĺĺérkezeÍt' Az ajánlat formai
ktivetelményeknek megfelel'

W|li-TŃ- :'7F:TFEEGtr1|.]-Eŕi,E6@[lIlm
|A eáz.olaj mindenkori, az adott kitoÍ{ | |l || l

Flľjľ,TÍ--.:ľx."ľ*J#ľJ" iľ.l.# | 2 Forint 
|i o.s,ĺ ľo'i" || :'s.ĺ roĺn. 

I

ľt/litetAFA: 
bruttó forint/ liter) 

i| || || |:ffi
hnindenkori'azadottkútonalkalmazotd! ll || |

|uruttĺ foglasáói ĺánĺbol biztosíto{ j 2 Forint iI o,sł Forint || 2,54 Forint 
I

p<edveanény méĺtéke (n.ĺtdl ii |i ĺ

Ľliteľl.łFÁ=bruttóforint/|iter) il |i || |

@pz ajĺáĺ|atkéró címétől (1082 Budapestl | |

paross u. 63-67 ') a wlrv.utvona|terv.hr{ | 1030 méter l

llľ:ä:Jä "#ää'ľ;ľ'u 
.o'" **,*''"{

../'y'ł. ,l.1-'''..-
/Ż*,.2l. *-t.::'...

........i;... ?.................. 1...........
Wéber H. olivéľ

'l .t.{J





5. az. mclt<.-tł-t<x

Ajánlattétel taľga:

A Józse&árosi Polgrłrmesteri Hivatal részére szĺikséges lJzemanyagbeszeĺzése üzemanyagkánya
bifosításival adásvételi szerzödés keretében.

Aiánĺat:

Kelt:2017.02.23

@ĺ- Net1ó.ć'xék l|.-mé|ték]r"Éfi,tĺóé.ték --lffi f---lr-----l
p|kalryzott' bruttó 

. 
fogyasztói fuából| | ĺ| |' 

I

|biaosÍtott kedvezmény*mé*L i'""dl 3,94 ll ''06 ll ' l

ľt/IítertAFA= 
bruttó forint/ lĺter) ĺ | || |

ffi
|nindenkori,azadottkútonalkalmazod| || || |

|bruttó fogasaói áĺriMl biaosítot{ | 3,94 || ''06 || s 
I

ftedvezmény mértéke (nettół| || ĺl I

lFt/liteľrÁFÁ= bruĺó foriný lfuer) l

@
pz ajánlaÍkérő címétől (1082 Budapest.| | l
paľoss u. 63.67.) a www.utvonalterv.h4| 72.I 

I

|internetes útvonalkeresó sámítása szerin{ | |

kméterbenmegadva) |

I' sz. mellék]et

Felo|vasólap

'Üzemanyag 
beszerzés üzemanyagkártyávat'

tírgyú. közbeszerzési értékhatárt el nem éľô beszeľzési e|járasban

OMV Hungaria Kft.

Ajánlattev<i neve: oMV Hungĺíria Kft

Ajánlattevô szekhelye:
l l 17 Budapest október

huszonharmadika utca 6-10. 5. em.
5/A.

Aiĺínlattevó adó szám a: 1054925-244

Telefon 0ó-30-588-] 64l

Telefax: 06-l-381-98r3

E-mail: vivien.molnar@.omv,com

Kijeltilt kapcsolattaľtó: Molnár Vivien

Ąt
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