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I. Tényá|lás és a dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése
A Budapest Főváros vtrI. keri.ilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal üzemeltetésében lévő
gépjárműpaľk műszaki ti|apotának fenntartását szakszerviz bevonásáva| |źúja el. A jelenlegi 2076.
április 28-án kötött gépjármĹĺ karbantartásl vá||a|kozási keľetszerződés keľetösszege kimerült. A
gépjárműpaľk _ 14 daľab - folyamatos és zavarta|an működéséhez, továbbá műszaki állapotának
fenntaľtása érdekében szükséges és elengedhetetlen aszervizszo|gźitatás ismételt beszerzése.
A gépjáľművek igénybevéte|ének és amoĺtizźrciójának Ĺitemét figyelembe véve nettó 3.937,0 e Ft
került meghatározásra, mely keľetösszeg előre láthatóan megköze|itőleg |2 hőnap alatt kerül
felhasználásra. Az említett becstilt éľtéket figyelembe véve a Józsefuárosi Önkormányzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzat (a továbbiakban: Szabá|yzat) IX. Részére tekintettel
beszerzési eljárás kertilt lefo|ytatásra. A Szabályzat f0.1. pontja a|apján aközbeszerzési értéV'határt e|

nem érő árabeszerzésľől, építési beruházásľó|, szo|gźitatás megrendeléséről legalább három aján|at

bekérésével lehet dönteni, ezért az aján|attételi felhívás az a|źlbbiakban felsoľolt gazdasági társaságok
részére kerĺilt megktildésľe, valamint a felhívás a wwwjozsefuaros.hu honlapon is megjelent:

Az ajźn|attételre felkéľt gazdasźryi társaságok az a|źlbbiak:

1' Sáľkány utcai Autójavító l(ft.
1085 Budapest, Sárkány u. 4.
2' Kanyik Antal egyénĺ vállalkozó
108l Budapest, Koszorú utca7.
3, Polltom Kft.
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 5-6.
4, Teleki 20 Autójavító Kft.
1086 Budapest, Teleki térfl.
5, CROMAX Kft.
1087 Budapest, Tisztes u. 1.

Az ajźn|attételre felkélt gazdasági szereploknél elsődleges szempont volt, hogy tevékenységi körébe
tartozzon a gépjáľműj avitás,- karbantartás , továbbá, hogy rendelkezzenek Józsefuáros kozígazgatźsi
területén belül autójavító műhellyel. Előzetes tájékozódás, illetve helyszíni szemľevételezés során
feltételeĺtik, hogy a felkért műhelyek mindegyike nyertessége esetén képes ellátni a gépjärmú
flottával kapcsolatos szervize|ési és karbantaľtási tevékenységeket, továbbźĺ szakmai felkészültségĺik,
képesítésük, eszköz- és gépállományuk |ehetővé teszi a színvonalas és preciz munkavégzést.
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Az OPTEN céglár nyilvántartása szerint gépjárműjavítással,- karbantartással kapcsolatos
tevékenységet folytatnak, miĺködésük törvényes és megfelelő,koztartozźsuk nem áll fent.

Az aján|attételi felhívás a Józsefuárosi Önkormányzathivata|os weboldalán (www'iozsefuaros.hu) is
megjelenésre kerül.

Az ajźn|attételi felhívás 1 1. pontja szeľint az ajtn|attételi határidő _ f0|7 . március 30. 10.00 óra volt.
A határidőig összesen l darab aján|at érkezett. Az ajźn|at elbírálásának éľtékelése az aján|attéte|i
felhívás 8' pontja szerint az ,,összességében legelőnyösebb'' elv a|apjántörtént.

Ajánlattevő ajánlatának ismeľtetése

1. sz. Ajánlattevő: Telekĺ 20 Autójavító lfft. (l086 Budapest, Teleki tér fI.) aján|ata 2017. március
f9. I3:0| órakor ép, sértetlen, zttrt csomagolásban érkezett. Az aján|at formai követelményeknek
mesfelelt.

II. A beteľjesztés indoka
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal f0|7. március 23-án

,,Keretszerződés gépjtlrmľ szervizszo|gá|tatásra,, tttrgyű közbeszerzési értékhatrárt el nem éro
beszerzési eljáľást hirdetett meg. (Az aján|attéte|i felhívás az e|oterjesńés 1. számú melléklete.)
A beszeľzési eljárás eľedményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapitása a Bizottság hatáskörébe
tartozik.

III. Á' döntés célja' pénzügyi hatása
A beszerzési eljárás eredményének megállapítása a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
üzemeltetésében levő gépjárművek műszaki állapotának fenntartása céljából szükséges.

Fedezet: A keretösszeg, azaz a nettó 3.937 ,0 e Ft összeg, a20|7 . évi költségvetés a |ff01-0lés If203
címen biztosított'

Ajánlatot egyedül a Teleki 20 Autójavító Kft. adott (1086 Budapest, Teleki tér 2I.), elfogadott
aján|ati ára:

Iv. Jogszabályi köľnyezet
A Képvisélő-test{ilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatálró| szô|ő 3612014 (XI.06.)
önkormányzati ľendelet 7. melléklet l.1.3. alpontja szerint aYźĺrosgazdálkodási és PénzügyiBizottság
dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapitásárő|' Mindezek alapján kérem az a|źtbbihatározati
javaslat elfogadását.

Ajánlati ár Nettĺó ajánlati áľ
(Ft/ĺóľa)

Bľuttó ajánlati áľ
(Ft/óra)

Gépj árműj avítás óradíj a: 3950, 5017,-

Kaľo s szériaj avítás őr adíj a: 3500, 4445,-

Ajánlati áľ Nettĺí ajánlatĺ áľ
ĺđtĺőra)-

Bruttó ajźn|ati ár
G't/óra)

Gépj ĺĺľmúj av ítás fu adij a: 3950, 5017,-

Kaľo s szériai avítás őr ađíi a: 3500,- 4445,-



Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

I' az ,,Keretszerződés gépjáľmű szervizszo|gá|Íatásra,, tárgytl közbeszerzési értékhatrárt el nem érő
beszeľzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Jegyzó
Határidő: 2017. április l0.

2' a beszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Teleki 20 Autójavító Kft.
(székhely: 1086 Budapest, Teleki tér 2I.; adőszźtm: I2986008-f-4f; cégtregyzékszám: 01-09-
713300) adta, így az e|járźs nyeľtese.
Elfogadott ajánlati ár: Gépjármiĺjavítás óradíja nettó 3.950 Ft/őra + Afa, Karosszériajavitás őradíja
nettó 3.500 FtJőra

Felelős: Iegyzo
Hatáľidő: 2017. április l0.

3. a hatĺározat 2. pontja a|apján felkéri
éľtékben.

a Jegyzót a keretszerződés aláírásfua nęttó 3.937,0 e Forint

Felelős: Jegyzo
Határidő: 20|7 . źtptil'is 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzói Kabinet Belső Ellátási Iroda
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítojénekjavaslata akozzététe|
módjára: honlapon

Budapest, f0I7. étpril'is 4.

ý"',łkĄ.
dr. Balla Katalin

jegyzői kabinetvezető
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(becsült érték bruÍtó 5.000.000 Forint)

Budapest Főváros VIII. kerület Jrĺzsefvárosi Potgármesteľi llivatal közbeszerzési éľtékhatáľt el
nem érő beszeľzési e,|jáĺást hirdet meg, amelyben ajánlatteÝiként felkéri Clnt. il|ewe az on által
vezetett szen'ezet€t:

1' Az aján|arkérő neve, cĺme:
BuDAPasT F.,ŐvÁRos vÍII. KERtILET JTZsEFvÁRosI POĹGÁRMľSTERI
ITTVATAL
Cĺm: 1082 Budapest, Baĺoss u. ó3-67.
Tef: 06-l-459-2262
E-mail : fabianm@j ozsefu aĺos.hu

2. Az łján|atkéľő által a szeľzłidéshez rendett c|nev.ezés:
A JózseÍ!áĺosi Polgármesteľi Hir'atal iizemeltctéseben álló gépjármůvek ľerldszere. garancián
trlli - mťisz.aki állapotának fenntar(^sa, szeÍýizelese, javítisa kerctszerződés keretébęn.
Ajánlattevő részletes feIadaĺait az ajánlattételi felhívrás 3. szánú mcllókletét képező mrjszaki
leíľás' a gépjáľmiivek paľaméteĺeit az ajr{nlattételi felhívás 4. számri metléklete tar1a\ma.zq.

3. Á szerződés időtartama, teljesítésĺ hatáľidő, teljesĺtés he|ye: a keretösszeg kimerĺiléséig. de
legfeĺjebb a keĺetsz-eľződés megkótésétől számí7ott 24 hónapig az Aján|attevö VIIĺ. keruletĺ
telephelyén.

4. Azaján|atkéľőpénziigyie||enszolgáltatásńnakfeltétele:
Ą beszerzés Íinanszírozása Ájánlatkéró saját fomísából történik. Ajánlatkóró el<ileget nem
fizet, Ajánlattevĺi teljesítésenkénĺi szłmlázÁsra jogosult, a szímlát a Budapest Föváĺós Vil'I.
kerüIei Józsefvárosi Polgánnesleri Hivatal részére átlÍtja ki, amelyet az Ajanlatkéró átutalással
egvenlíti ki, a szerződésszerű, igazo|t teljesítés alapján kiállított, jogszabá|yoknak megfelelö
számla elle'nében. az igazolt teljesítéstól szamÍtott 8 napon belül.

Aján|ati ár
Az ajá,n|ari árat forintban kell megadni' Ha az aján1ati ár sałmokkal megadott összege és a
betrivel leíĺ összege között eltérés van, akkor a betíível kiírt tisszeget tekinti az Ajánlatkéľo
éľv.érryesnek,
Az ajáttlatban szereplő áľaknak fix ál.nak keĺl lennie, vagyis az AjánlatteYők semmilycn
formában és semmílyen hivatkozassa'| sem tehetlek vá|toző árattana|mazó ajłínlatot. A nettó
árakat ťtg'' ke,|l megadni, ho5l azok tärtĄ|m^?7ana(( rninden járulékos költséget, Íiiggetlenül
azok formájától és forľásától.

łvĺinden áradatot y&v kei| megadni, hogy a nettó ár mellett a Íöösszesítőn eg,Értelmtí formában
szeľepeljelr az AFA .o/o'ban és łisszrgszeľÍĺen, va|amint a bľuľó ár. Az ajánlatÍ ánrak
taľtalrnaaria kell a teljesítés időtartamá alatti árĺ,ákoz{sból eľedó kockázatot és hasznot is. .Ąz
Ajánlattevök csak magv'ar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerz,ő<]éskötés \,aluraneme
is csak ez lehet.
Az aján|aÍi árnak tartalmaznia kell mindaz'okat a költségeket, amelyek az ajánlat tárglának
eredmén-vfelelős ĺnegva|ósításához; az aján|ati feltételekben rögzĺtett feltéteiek betarĺi!ĺĺhoz
szĹikségesek, íry többek között mindeu i|ietéket, díjat, bórletet, szoftver ki!|tséget, szállításĺ,
üzenrbe helvezési. oklatási, a hibák kijavitrísához szükséges költségekeĺ is. Az ajánlaÍ csak
banki átuta|ásos fizetési ĺnĺiĺlot taľtalmaáat, minden egyéb fizetési mód elĺbgadhatatlan az
Ajánlatliéró számáľa.
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A7 ajánlĺok kiĺlolgoásakoĺ vegyék frgyelembe" hogy az ajźll|a|i árnak teljes köńnek kell
Iennie, vagyis magába k.ll l,ogtalni minden ajanlatĺcv'öi kifizetési igényt. Az Á'jĺínlattevonek

az ajánlati.arat a szerzôdés táľ5záĺak teljes köľű megvalósítására' a befejezési határidőĺe

rögzített díjként kell megadnia, forintban.

5. Szerződéstbiztosítĺĺmellékköte|ezettségek:
Megbiúsulási kötbér: A nyertes Ąaĺlattevő meghiťlsulásĺ kötbér megfizetéséľe köteles, ba

oýan okból, amelyért felelős a szerződés teljesitése meghiűsul. A meghiúsulási kŕjtbér

mértéke a fe|olvaśólapon ÍogzíteÍt, és általános forgalmi adó nélktil sámított 24 havi

e|'lenszol gáltatás l 0%-a.
A Pľk. ó.186. $ (l) bekezdese ďapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti nlagát aĺĺa az

esetľe, ha olyan okbó|. amelyért felelös, megszegi a szerzodést.

6' Annak meghał:ĺľoása, hogy az aján|attevő .ehet-e többváltozatú ajánlaÍot:
Ajánlaĺeĺ'ő nenr tęhet ttibbválto7'áĹú ajĺinlatot.

1. Áĺnak meghaĹározása, hogy az aján|attevő a beszerzés iáľ5lának egy._ részéľe ĺehtt-e
ajál|atot:- 

Ąánlatkéĺő táľgyi beszerzési eljárás vonatkozasában nem tesá lelrerövé részajánlatok tételót.

8. Azajánlafokelbíľá|ásánakszempoutja:
Ąanlatkérő az ajánlatokat az Ąánlatkéĺő képviseletében e|járó elöterjesztése alapján az

összességében legelônyösebb ellenszolgáltatás elvę szrľint énékeli.

Gépjármű javítás óradíja (Ft/óra)* 60

Karosszeria javítiis óradíja (FĺlórĐ* 40

ánlati ráľ (össz.esen nettó ľt.|- Afa = bruttó(összrsen

Kiegészító ľájékofatás: 1 óľa:60 peĺc

Az Čisszpontszánot az es/es részszempontoka megajánlotĺ árakra adott pontszámok ós a

ĺészszemponthoz taĺozó súlysámok szorzatainak össz.ege határozza meg.

A ľószszémpontok szcrinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó ás felső

hau{ra: 1-10 pont.

A bírálaĺ módszere képletekkel leírt.a:

P = (Á 1"šjo56 /A'ksiľ) x (l0.l) + l
ahol:

. P: a vízsgált ajálllati elem adott szeĺnpontra vonatkozó pontszźma

P n,"*i a pontskála felso haÍára
p 

'"' a pontskála alsó határa

A t"ĺíotuj a legelőnyösebb ajiíĺrlat tartalmi eleme
A víxgĺhl a vizsgált ajanlat tartalmi eleme

Ha e módszęľ alkalĺnazásával tört pontértékck keletkealet akkoĺ azokat az á|taĺźinos

szabály,oknak megfelelően kót tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajanlatkérő Microsoft
Exocl progľamot fog használni a pontszímítás során).



9. Kizáró okot a|kalmassági köveĺelmén-vek:
Kizłró okok:
Ajĺĺnlatter'ö kizárásĺa keriil. amennyiben az a|ábbi kízaró okok bármeýike vele szemben
fenná1|:

Az eljáľásban nem |ehet aján|atĺevő. reszvételĺe jelentkezó, alválla|kozó, és nenr }ehet ľesá
alkalmasság ígazolásában olyan gazduági szereplĺí, aki
a) az a|ábbi bůncselekmén1,.ek valamelyikét elkövette, és a blincse|ekmény elkövetése az
elmült öt évben jogerös bíľosági ítéletben megál|apítást nyert, amíg a biinÍetett clőé|cthez
fűződö hátrányok a|ól nem mentesĺilt:
aa) a Bíiĺftető Törvénykönyvröl szóló 1978. évi IV. töľ--ény (a továbbiakban: 1978. évi tV.
törvény), illctve a Büntetó Tdrvén-vkönyľľől szn|o f0I2. évi c. Íörvću). (a lovábbiakban: Btk')
szerinti bűnszervezetben rész.r,étel, ideérĺ,e a brincse|eh:llény bĺinszervezetben törtónö
elkövetését js;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti veszÍegetés, befolyással ĺizérkedés, befolyás vásáľIrásą
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásiárlása nemzetkôzi kapcsolatokban,
hůtlen kczc!és, hanyag kezelés' illetve a Btk. xxul. fejezetében meghatározott komlpciós
blincsele,kmények, va.lamĺnt a Btk. szerinti hůtlen kezelés vagl hanyag keze|és;
ac) az 7978. évi lv. törvény szeľinti költségvetési csalás, európai k<izösségek pénzÍigyl
éľdekeinek megsértése, illetve a Btlĺ. szprinti kö|tségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV' törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, va|amint ehhez
kapcsolodó felbujtás, biĺnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi lV. tön'ény. il|etve a Btk. szerinti pénzmosás, valamínt a Btk. szeriIrti
te'rroriznrus fi nanszíroása]
aj az 1978. évi IV. tört'ény, il|etve a Btk. sz.erÍnti emberkereskedelem, valamint a Btk. szeľinti
kén1szermunka;
ag) az |978. évi IV' törvény, i|letve a Btk' szerinti versenyt korlátozó megállapodás
kôzbeszerzési és koncessziós eljárasban;
ah) a gazdaságí szeľepló sz.emél.v.es joga szeľinti, az aj-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
büncseIekmény;
ó/ eg évnól régebben lejárt adó., vámfizetési vagv táľsadalombiaosítási jánrlékfizetesi
kötelezettségének nem tett eleget, kir'ér.ą hataÍtoúsát és az esetleges kamatot és bĺrságot az
ajánlat vary részĺ'ételi jelentkezés benyujtlísának időpon1iáig meďlzette vagy- czek
megfi zetésére halasaást kapott:
cj vógelszímolás alatt áll' vonatkozásában csödeljánás elľendelésértil sáló bĺĺósági végzést
közzetcttek. az ellene indított felsámo|ĺási eljánĺstjogerösen elrendeltét vagy ha a gazdasági
szerepló személyes joga szerinti hasonló e|iárás van folyamatban, vary aki szeméýes joga
szerint lrason|ó helyzetben vaĺr;
r/j tevékenységét felfiĺggeszĺette vagy akinek tevékenységét felíiiggesztették;
e.) gazdasági, illetve szakmai tevé'kenységéve| kapcsolatban bfrncselekmény elkövetése az
elmúlt hároln éven belÍiljogerós bírôsägi íté|etben nregállapítást n-vert;

/) esetében az ajanlatkérö bizonyÍtani tudja, hogy az adott eljaľĺásban megkĺséĺeltejogta|anul
befo|yásolni az ajánlaÍkérö dôntéshozatali folyamatiłt. vary olyan bizalmas illformációt
kísérelt negszerezni, amel1' jogtalan előnyt biztosítana szamára a beszerzési eljárásbaĺi, va5ĺ
konábbi beszerzési eljáľásbóI ebbôl az okból kizáĺt,ak, és a kizírás tekintetében jogolvos|atra
nenr kerĺiit sor az érintett beszerzés'i eljárás leárulásátol szanlított haľom évig;
&/ tekintetében a következő feltéĺelek valamelyike megva|ósul:
g.r,) nęm iĺz Európai Unió. az Európai Gaz.dasági Térség vagy a Gazdasági EpŤttmůködési és
Fejlesztési szewezet tagállamába:r, a Kereskedelmí Világszen,ezeĺ közbeszerzési
megállapodásban részes államban Ý.agJi az EUIusZ l98. cikkében ernlÍten tengeľentúli
országok és teriiletek bánnelyikóben vag), nem olyan ál|ambalr ľendelkezík adóilletöséggel.
amellyel IVÍa5arországnak kettős adóaás elkeriiléséról szóló eg,-ezménye van' vagy amellyel
az Eurĺipaĺ Uniónak kétolda|ri megállapodása van a közbeszerzés teľén,

J
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10.

gh) o|yaĺl szabá|yozott tőzsdén nem jeg.zett táľsaŚág, amely a pénztnosás és a terrĺlĺiy-tllus

Íinaĺsżí.oása megelőz.éséľl5l és megakadályozásáró| szóló 2007. évi cxxxvl. törvény 3. $ l
pont ra).rb) vagłJ rc)-rd) alpontja szerinti tény1eges tulajdonosát nem képes nregnevezĺi. vagy

gc^) a gazdasägi szereplôbsn közl'etetten \'ary közvetleniil több, mint 25%.os ttrlajđoni résszel

vagy izavazati joggal rende1kezik olyan jogi szenrély vagy szenlélyes joga sz'eĺinĺ jogképes

szeťiezeta arnelynek tekintetében akb) alpont sz.erinti fe|téteĺ fennáll;

ł hannadik orszźgbeli állampolgár lvĺagy.arorszígon engedély.hez kt'tött fogla|koztatása esetén

a munkaĺigli hatóság ńlta.l a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. éĺ'i LXXV. tön.ény 7/A. $-a

alapjan kéi'éĺĺrél nem régebben jogeľóre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvixgálata
esjtén bíľósági . hatáľozatbarr megáĺlapított és a' központi költségvetésbe történő beÍizetósrc

kötelezéssel ługl, * idegenľendészeti hatóság áItal a hannadik országbeli állalnpolgárok

beutazrísaró[ és tartózkodásáró| szóló törvény szerinti köaendvédelmi bírsaggal süjtott

jogszabálysértést követett el.

Igazolás mói|ja: eredetben, az ajá.i|aĹtételi fe|hívás 2. számú me|lék|ete szerinÍi nyilatkozat
(cégszeĺĺi) a|äír ásźĺ a|.

Az a|ka|massági követelmónyek:

Az ajánlattevők nénziiwi-gazdasági alkalmasságńnak megĺtéléséhez szii|łsóges eĺlatok és a

megkiivetelt igazo|ísi mrĺd:
p:. ez Ąánlittevő közós ajĺínlattétel esetén minden Ajĺáĺlattevő köteles csatolni az e|őző iiz|eti

év - áĺtalános tbrgalmi adó nélkül sámított - teljes áľbevételéľöl szóló nyilatkozatát attól

fiiggően. hogy az Ąánĺattevő mikor jiitt létre, illewe mikoĺ kezdte meg tevékenységét,

amerulyiben ez.ek az adatok rendelkez.esre ál|nak.

Ha az Ajránlatĺevó az alkalmassági feltételben elöírt jľattol (áĺbevételľől szóló nyi|atkozat)' azért

neur renäelkezik, meľt o|yan jogi foĺmában működik, amely,tekintetében az árber'ételrő| szo|ó

nyilatkozat benyújtrłsa nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban elÔín alkalmassági követelméuy

éi igaz.olási mód helyett brłrmety, az ajánlatkérö álta| megfelelónek tekíntctt egyéb nyilatkozaľtal

vag;' dokumentummal igazolhatja pénzĺigyi és gazdaságí alkalmasságát' .Az érintett Ąánlattevti
kięészító tájékoztatás kéľése során köteles alátĺimasztani, lrogi o|yan jogÍ formában működit
amó|y tekĺntetében az árbevételről szóló n1.ilatkozat benyújtĺísa nem lehetséges és tajekoztatást

kémi az e ponttal kapcso|atban e|ŕjíľt ąlkalmassági követe|mény és igazolási mód helyeĺ az

alkaln-rasság igazo!ásának ajanlatkéĺő által elfogadott móĺJjáról,

Az ajánlattevők nénziigvĹgazdasági alkalmasságának minimumkövctelměny-ej: ..
P.1. Alka|matlan az Ajánlattevo amennyiben az ę|özi| üz]eti évben nem ĺendelkezik összesen

minimum nettó 3 millió forint teles árbevétellel.
ĺgazotás rrródja: Ajánlaĺtevő által kiállított nyĺlatkozat eľedeĺben. cégszerű aláinássa|.

Az ajánlaÍtevők mĺiszaki-szakmai a|kalmasságának mcgíté|éséhcz szůkséges adatok ás a

ü:ľ:Ť|!1.Jľ#"'ä:ffiĺ'ktt{eles Bu<lapest VIĺ' kerirlct, józsefoár.rsi sz.en,iz tslephely

miiködését alátámasäó nyilatkozatát'
Igazolás módja: Ajánlattevö ĺíltal kiállított nyilatkozat eredetbcn' cćgszeľĺi a|áírassal.

.Ąz ajántatter.łík műszaki-szakmai alkalmasságánnk nrinimumkijvetelménvęi: l

ľI.1. AŽ. etjárásban alkahnatlan az Ajánlattet'ő. anrennyiben neln rendelkezik Budapest VI|l.

kerület, józ.sefvárosi szerviz telephellyel.

Hiánypót|ási lehetőség:
Ájánlatkéró a hián'vpótlás lehetóségét ery alkalommaĺ. teljes k(ĺrben bizĹosĺtja.

Ąánlaĺkéľó felhívja Ajánlattevók figyelmót. hog-v amenn-viben a hirinypótlási határidőben az

abban ťoglaltaknak nem tesznek e|eget, az a ben}újtott ajánlat érvén1telenségét vonja nlaga

után.



t l' ĄánlatÍéteti hztáriłlő: 20|7.{łť....*'..-3. g...'..:1.Q...9Í *"
Ajárrlattevó a megfeĺeló ajrfullattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegeszíttí (értellnező) ťájékoztatríst kérhet az ajánlatkérótől.

A kiegészító tájékoztatrás kérésének hatĺírideje; ?0|1 ..tr!ý.cJ..!,.5''!,fl.''.!.,ý^:.t. a,^.
Módja: elektľonikus titon az alábbi elérhetőségen: webero@ozseň'aľos.hu

72. Áz aján|at bcnyújtásánakcíme:
Budap€st Fóvĺíĺos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri llivatal, Jegyzői Kabinet Be|só
El|átási lroda l 082 BudapesÍ, Baross u' 63.67' ftildszint 5. sz. he|yiség

13. Azajánlattétel nyelvel mag}ar

Ĺ4. Áz aján|atok felbonbĺsának helye' ideje' szcrződéskłités tervezett időpontja:
Budapest Fóváĺos VIII. kertilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal fiildszint 5. sz. helýség
(l082 Budapesl, Baross u. ó3-67.)

15. Bontás i<tőpoĺtj a:2017.m#:9.?9'J' 3'0 .,.. !?....o-9.. ĺ^

A szeľz<idéskötés tert'ezett idĺ5pong.a: a Budapes! Főváros VIII. keńilet Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő.testÍilete Váľosgazdáĺkođási és Pénziigyi Bizottságrának döntését
követően.

1ó' Az ajánlatok fe|bontásán jelen|étľe jogosu|tak:
Az Aján|atlĺéró tiárryi beszerzési e{árasban Ajánlaĺtevők vagy Aján|attevók eljáĺó képviselőinek
jelenléttt biztosítja.

|7. Az aján|aÍi kłitiittsóg minimális idótaŕama: Áz ajánlattételi hauáridó lejĺíĺĺĺtôl számítoťt 30
nap.

18. ^A Íárglalás lefo|yĺatásának menete és az aján|atkéľő áItal e|őĺrt ďapvcÍő szabátyok:
Jelen eljárĺásban az Ajánlatkéró taľgalást nem' foýat.

19, Á dokumentáciĺiľendelkezésľe bocsátásának módja' határideje, beszcľzŕsi helye és
pénzĺigyi feltételéi:
Ajánlatkérő Łárgy i beszerzési eljánísbarr ki-ilön dokumentációt nem készít"

f0, Amennyiben a szerzóđés EU a|apokból íinanszíľozott projekttel éVvagy progľamma|
kapcsolatoso úgy annak megie|öiese:
Tárryi besz"eľz-ési e|járás az EU alapokból finanszírozott projelttel éďvagy pĺogľammal nem
kapcsolatos.

2|. Eg1'ébinformáciĺík:
a) Az ajłnlat - tartalomjegyzéket követó -
- elsó olda]aként felolvasó|ap szeľepeljen (ajánlattételi felhívás 1. számŕr me|léklete)' amelyben
közôlni ke.ll az értékelés alá kerĺilő adatokat az ajánlrat|étę|i felhíváshoz mel|ékelt mintábalr
ntegňatározottak szerint.
. második oldalaként (aján|attéte|í felhívás 5. számú metléklete) ajánlati nyilatkozatot.
. harmadik oldalaként (äjánlaĹtgteli fe|hivĺis 2' szĺmri melléklete) a kizáĺó okokra vonatkozó
nyilatkozatot.
- ezt követően az ajźn|aĺlćte|i felhívás 9. pon{a szerinti alkalmassági követelmények igazolására
vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek.
- ezt kö\'etően az ajĺĺnlattételi felhĺvás 21. pont e) alpontja szeľintí dokumentumok
sz.srepeljenek.
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b) Á'z ajrínlatot 1 eredeti és t másolati peldányhan ke|l bęnyújtani. Amenn}'ilren eltéres van az

ajánlat ,,eredeti.' és ,,másolat'' péld:áĺr'v'a közł3tt, ,łz aján|atkéľö az ,,eredeti'' példáĺJ.t tekinti

iľányadónak. Az ajánlatokat taľtalmaz.ĺi csomagon a kôvetkezó szöveget keĺI szerepeltetni:

,,KeľeÍszerződes gépjárm i szerĺlzsza|gá|tatásra_ Fe|bontani tilos''
c) i\ bcn1ujtott ajánlatnak az alábbi formai kłivetelményeknek kel| megfelelnie:.- 

.ł.z ajĺňlat eredeti példány,át zsilrórľal, lapozhatóan össze kell fĺizni" a csomót matľicával az

ajáĺrkt é|sö vag-"- hátió lapjához rögzíteni' aÍnatű:icát le kell bélyegezri,vagy az ajánlattevő

ĺészerćil ene jogosultnak a|á kell ími, úgv hogy a bé|yegń, illetöleg az aláírás legalább ery

része a matricán lepen;
. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezĺlődjd,n és oldalanként növekedjon. Elegendő a

szövege1 vary sámokat vagy képet tartalmazó oldalakat szálrr<rini, az ĺIľcs oldaĺalĺat nenl kell,

de le|iet. ł ôímlapot és hátlapot (ha vannalĺ) nem kell, de lehet sámozłri. Az ajánlatkérő az

ettől kismértókben eltérô szćmozást (pl. egles oldalaknal a lA, lB o|dalsám) is köteles

elfogadni. ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye eryérte|műen azonosítható. Az
a;aĺĺatľero a kisnréńékben hiányos száĺnozłst kiegészĺtheti, ha ez az ajánlatban való

t^jékozódás^, illetve ae ajánĺatľa való iiivatkozása éľdekében szĹikségcs;
. Az ajánlaĺnak az elején taĺalorąjegizéket ke|l tartalmaznia, mely a|apján az ajrłĺrlatban

szereplő dokumentumok qldalszám aĺapján megtalá|haĺóakl
- Az äjánlatot két, - az ajáalati felhívasban meghatározott szźmú - peldányban kell beadni. az

eredeti ajáĺrlaton meg kell jelölni, hory az az eľedetĺ;

- Az aján|atban lévó, minden đokumenĺumot (nyi|atkozatot) a végén alá kell írnia 3 adott

gazdáúodó szervezetnél eĺľe jogosult(ak)nak vag.w o|yan személynet vagy" személyeknek

aki(k) erre ajogosult szemé|y{eĘtól írásos felhatalmazást kaptak;
. Az aj.ánlat minden oly.an oldalát, amelyen - az aján|at beadása elótt - módosítást hajtottak

vége' az adott dokumentumot aláíĺó személynek va$ĺ személycknek a módosĺtásnál is

kéziessveI kell el|átni.
d) Én.ěňltelcn az ajánlat, ha az Ajánlattevłt a jelen felbivásban meghatáĺozoÍt kizíró okok

lrat,álya alatt áll'
e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

. azajtn|attételĺ felhÍvás negkÜĺdésének idópontjánál 60 napnáI nenr régebbi cégkivonat

másó|ati péIdanya- amenny'iben a cógkivonat szerint e| nem birrílt módosítłis van

fo|yamatban, az esctleges váltoásbejeryzesi ké.relem a cégbíĺóság éÍkeztetłs

béivegzőjével ellátott másolatí példanya; egyéni vállalkozó eseĺébęn a vállalkozói

igazolvány másolaia;
.. ů ajenlatĺĺ aláíró valamennyi személy éĺvényes aláĺrrisi címpéldányának vagy

címmintájának mĺłsolata'
f; Az ajánlatok összeállításával és ben1'rrjtasával kapcsolatban felmertilt iisszes költség az

aiánlattevót terheli.
gi Amennyiben valamely igaz.olás vagľ nyi|atkozat neln magy.al nyelven kerü,l benyújtásra

magyar nyelvü f<lr<litasa is csatolandó.

22. Ájánlättéĺiti fe|hívás megkü|dcsének .4'.*ľłľjozJefv.aľos.hu honlapon tłiľténő

megie|entetesének időpontja: 20 1 7, március {9..i....'. ... t,\
Budapest, 20l 7. március Í3,

2l}]i i!Áł| ? 3,
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|, sz. mellěkĺet
Felolvasólap

'Keľetszeľződás 
gépjáľmű szeľvizszolgáltatásľa''

tĺárgyi, közbeszerzési éĺtékhatrárt cl nem éró beszerzési eljárasban

Ajánlattevő neve:

Aján lattevó sz,ekhelye:

Ąánlattevő adószźma:

Teletbn

'l-elcfa.x:

Il-mail:

KÜe|ölt kapcsolattaÍfó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége
(telefon. fax" e-mail):

Äjánlati ár NeÍtó áj!ĺnlati áľ
(FÍ/óra)

Bľuttó ajánlati áľ
(Ftióľa)

Gépjármüjavitás óradíja:

Kaľosszériajavíĺás óradíja :

[cégszeľű aláíľłĺs]
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2, sz. melléklel

NYilatkozat

'Keretszerződés 
gěpjármů szeľvizszolgáltatásra'

taľ5lú közbeszeŹési értékhatárt el nem érő beszeľzési eljánásban

Álulĺrott ....'..'.'ĺ;ĺrsaság(ajárlattevó),melyetkópvisel:

az atábbi nyiIatkozatot tessziik:

Nem á|lnak fenn veleln / veliilrk sz.emben aza|ábbi kizáró okok, me|y szcrint lreln lelret ajánlattevő,

akĺ:
Áz eljĺíľásban nem lehet ajánlattevő' részvételre jelentkező, alvál|alkozó. és nem vehet részt

alkalnlasság igazolásában olyan gazdasági szeľeplĺi, alĺi
a1 az a|źlbbi bűncselekmények valanlelyikét elkövetle, és a bűncselekmény eĺkövetóse az elmůlĺ .it

évben jogerćís bírósági ítéletben megIíllapítást nyert amíg a bĺÍntetett elóélcthez fűződő hátrĺány.ok alól

nern mentesült:
aal a Büntető Törv.énykönyvrôl szóló 1978, évi IV' ti'rvény (a továbbiakban: l 978^ évi 'tV. törvény).

illewe a Btintető Törvénykönyvröl szóló 2012. évi c' törv'ény (a továbbiakban: Btk.) szerinti

bůnszervezetben ĺészl'étel. i<teértve a bĺĺncselekmény bünszervezetbelr történő elkövetését is;

ab) az. 1978. óvi IV. tön'ény szeĺinti vesztegetés, bcfolyással tizéĺkedés, beÍblyás l'ásárlásą

Yesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyĺis vásar|ĺłsa nemzetközi kapcsolatokban, hütlen

kezeléi, hanyag kezelés, illewe a Btk. xxvll. fejezetében meghatáĺozott kom:pciós
bÍĺncselekmén.vek, valamint a Btk. szerinti hůtlen kezelés vary hanylag kezeĺés;

ac) az |978. évĺ rV' tiirvény szerinti költségvetési csaläs, európai közösségek pénzügyi éĺdekeinek

megséľtése, illctve a Btk. szeĺinti költségtetési csalás;

Ą az |978. évi Iv. törvén}'. il|ewę a Btk. szeľinti tenorcselekmény; valamint ehhez kapcsolódó

fclbujtás, bünsegély va5l kísérlet;
aej az,1978. évi ľV. torvény. iltewe a Btk. sz.eńnti pénzmosás, valamint a Btk. szeńnti tcrrorizurus

finanszírĺrzásal
afl az 1918' évi IV. tön,ény. illetve a Btk. szeľinti embeľkereskede|em, valamint a Btk' szerinti

kényszermunka;
ag) az |978. évi Iv. törvény, illetle a Btk. szerinti versen}t korlátoz.o megállapodás közbeszeuési

és koncessziós eljáľásban;
ah) a gazdasźĺgi sz.erepló személyes joga szeĺinti. az a)-g) pontokban fe'lsoroltakhoz hasonló

büncselekmény;
ů,) egy évnét régebben lejár1 adó., vámfizetési vagl ĺánsada|ombiĺosítási jáľulékf,rzetési

köĺelezđségének nem 1ett eleget, kivéve' ha taľtoását és az eset|eges kamatot ós bírságot az ajánlat

vagy ľészvételi jelentkezés benyújtásĺáĺak időpontjáig meg{izette vagĺ czek megfizetésére halaszĺíst

kapĺrtt;
c7 végelszámolás aIatt áll, vonatkozisában csődeljárás. elrendeléseról szóló bírósági végzést

kozzétettek, az ellene indított felsámolási eljárástjogerôsen elľendeltek, vagy ha a gazdasági szereplő

szetnélyes joga szerinti hason|ó el.jrĺrás van fo|yamaĺban, vagy aki szelnélyes joea szerint hasonló

helyzetben van:
d1 tevékeĺységét felfiiggesaeĺte vagy akinek tevékenységét felÍiiggesztették]

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt

három éven belĺ.il jogerős bírĺ5sági ítéletben megál |apíľást nyert;

/ esetében az aján|atkéró bizonyĺtani tudją hogv az adott eljárásban megkisóreltc jogta|anul

bőfolyásolni az ajánlatkérö döntéshozatali folyamatá! vagy- olyan bizalmas információt kíséĺelt

megszerezni. ame|y jogtalan előny biaosítaĺa szźtnára a besz"eľz.ésĺ eljáĺásban, vagy korábbi

besierzési eljárásból ebbő] az okból kizárták' és a kizáľás tekintetébenjogorvoslatľa nem keriilt sor az

érintett beszerz-ési eIjárás lezłľulásátó| szanrított három évig;
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g'j tekinĺetében a kovetkezó feltétclek valameýike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Téľség vagv. a Gazdaságí Egyĺitonüködési és

Fejlesztésĺ Sz.ervezet tagá||anláhan, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszeľzési megállapoďásban
ľészes államban vagy az EuMsZ 198. cikkében emĺíteft tengerentúli országok és teriiletek
bármelyikében vagy nem o|yan államban rendelkezik adóil|etőséggel, amellyel lVĺagĺaĺorszłgnak
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye \'an' vag]i ame|ly€t az Európai Uniónak kétoldalú
megállapod:ĺsa van a közbeszerzés terén,

gb) o|yaĺ szabá|yozstt tőzsdén nem jegyz.eĺ táľsaság' amely a penzmosás és a tenorizmus
finanszirozása megelözéséről és megakaĺlályozÄstlĺó| szóIó 2007, évi cxxxu' ti'rvény 3- $ rj pont
ra)-rb) vag1; rc)-rd) a|pont1a szerinti tény.Ieges olajdonosát nem képes megnevezrri, va5l

gc) a gaznasŕęi szereplóben közvetetten vas/ közvetlenü| több, mint 25%-os ĺ.r|ajdoní résszel vary
szavazati joggal rende|kezik olyan jogí ̂ sz.emély va$l személyes joga szeĺint jogképes szen'ezet'
amelynek tekinteĺében' a kb) alp<lnt szerinti fe|téte]'fennáll;

l harmadik 615zágbeli állampo|gĺíĺ Mag''aľorszägon engedélyhez kötöÍt foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi e||enönésró| szóló 1996. évi LXXV. tön'ény 7/A. $-a alapján
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigaz1atásí - vagy annak felii|vizsgĺíIata esetén bírósági
. hatáľozatban megá|lapított és a kiĘonti költségvetésbe tiirténö befizetésre kötelezéssel vagy az
ídegenrendészrti hatóság által a haľmadik országbeli állampolgárok beutazásrłról és tartózlĺodásáról
szó|ó törvény szeńnti közrendvédelmi bírsággal sújtonjogszabálysértóst követett el.

Kęlt: ....,..,.....

cégszeĺű a|áírás
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3.sz' melléklet
ľĺjszĺruraÍnÁs

,,Keretszerződés gépjármii szerľizszolgáltatásrao
tiirgú közbeszerzési éłékhatárt el nem érő beszeĺzési e!áĺiás keretében

ĺ\jánlattevő feladata:
. Az Ajanlattev.ő keretszerződés keretében vá|lalja a JózsefvárosÍ Po|gĺírmesteń Hivatal

üzemeltetésében áIló garancia időn tuli gépj:á.rĺnű flotta foĺyamatos karbanĺartiísát, javítását. Az
ajfurlattevő garantálja. hogy a munkát kiváló minőségben, szakszeľűen,. képzett szerelőivel.végzi el'
. ,ąz ĺjánhłevö a 5łáľtó- és a jogszabályok által elóírt gépjámliĺbe beépítésre ke.ľiilő új alkatrészek

vonatlĺrlz;ĺsában az e|őirt gaľanciális, illetve szavatossági feltételeket köteles betartani.

- Az Ajanlattevő vál|alja a gépjárművek miiszaki vizsgiłra tôľténő felkészÍtését' illel"*e a műsz.akí

vizsgaĺa való közvetítését is.
' A vĺllalkozó a Ptk.-val ôsszhangban. vállalja a hibás teljesítésből fakadó minden káľesetet' Az
ajánlattevő a hibás ĺeljesítés ĺĺriatt bekövetkez-e1t minden káresetet megtéľít az Ájánlatkórőnek a Ptk.-

Üalt meghaĺáĺozott mértékig, kivéve abban az esetben, ha a meghibásodas az iizeme|tetó gondatlansága

vagy sándékos rongálása miatt következett be.

- Až A;anlattevó minden esetben, az Ajánlatkérö tig-Y-ĺÍrtézöjével egyeutetve: az esetlegesen felmerülií

feladatoktól fiigg.5en végzí el a karbantarĺísi' javítási munkákat.

- Az Ajánlattevö az adótt gépjrłnnű szervizbe érkezéséľöl, a sziikségesnek ítélt karbantarrísi. javítási

munkáiról, azok anyag. és munka dijáról a javítás megkezdése e|ôtt minden 50'000 Forintot

meghaladó munka esetén kôteles íÍásban árąirínlatot adni az Ajánlaĺlrérő által kĺje|ölt kapcsolattaľt'ó

ĺigłiintézö számźra. Az Ajanlatkéró inásos jóvahaglása után kezdheti meg az Ajánlatter.ó a munka

elvégzesét.
. Az' Aján|attevó vál|alją hogy a sürgós javítások esetén biztosítja a gépjarmii soron kívĺiliségét az

Ajánlatkéró részěre.
.,Az Äjĺnlattevő bifosít|a a mozgásképtelenné vált gépjármů autótnentési sm|gáltatĺását.

Szerz,ôtlés idólartama: a keľetösszeg kimeĺüléséig de legfeljebb a keĺetszerződés megkötésétól

sámílotl 24 ltónapig.
Szerzôdós keľetösszege: ncttó 3.937.000 Ft + AFA

Gépjáľmů ÍIottáva| kapcsolatos ĺnformációk:
- ji daľab gépjánuú a Kozterĺilet.felüg-veleti ÜgyoszáIy használatában van, ĺry nagyobb

igénybevételnek vannak kitéĺ'e, rninl a iöbbi gépjármii1

- A gépjármlivek nagy általánosságban elmondható, hogy- csak Budapesĺ terüleÍén beliil

köz'|ekednck;
. a Suzuki lgnis 1,3 GL kivételével a gépjármĺivck milrdep.ry.íke klímával felszerelt;

Á l4 db gépjármů adatait az ajánlattétęli felhívás 4. szźnrú me|lékleteÍarÍa|mazz,a'

Áz Ájánlatkéľö reszéľől elváľt további szo|gá|tatások és az eląel összefiiggő cg-v*éb fe|ädaŕok:
. o gép;á..ĺn"k fóléĺ'en]ĺénti karbantartása, teljes átvizsgálĺĺsa: autódiagnos.ltika, futómii, mot.oľ'

gtrmiabroncsok, kenóanyagok stb';

- gépjármüvek műs:łrki vixgára va|ó felkészíiése' műszaki vizsglíztatásą közvetítése;

- eseti javílások: karosszériajavítás. fényezés, szélvéĺĺójavítás, autóvi'llamosság szerelés. kopó

alkatrészek cseré|ćse stb.;
. abľoncsjavĺtások. abroncs beszeľzés, tělszerelés, igény szerint kerékhotel szolgáltatás biaosítása:

- szükség esetétr alkatÍészek cseréje: a nem garanciá|is autók esetében az Ąánlatkéró által kijelölt

kapcso1atĺartłival töÍtént cgryeáetést kövctően utángyártott alkatrész is feIhasználható;

. egvedi esetekben csereautó sz,olgáltatris nyújtása;
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- klímaberendez-ésektisaítása és szeĺvizelése;
- alkakész beszęrzésétő| fiiggöen a javítzisi idő nem haladja meg a 4 napot. töľekedve a |ehetö

Iegrövidebb időre;
. t<ĺbbnapos munkavégzés kapcsolattartónldĺal ttiľtént elözetes egveztetést követóen végezhetó:

,' *ulL\-
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4.sz' melIéHet

Gépj áľmĺĺ.nyi|vántäřtás

,',,. :,*:..1.j
',' 

J''.

Suzuki Ignis ĺ'3 GL 1328 Benzin 2006

Skoda Octavia Cleveľ l.óĺ 1595 Benzin 201 I

Skoda
Octavia Cleveĺ l.2

TSI
1197 Benzin f0t3

Skoda Rapid NH 1 198 Benzin 20 13

Skoda RaoidNH I 198 Benzin 2013

Skoda Raĺlid NH I 198 Benzin 2013

Volksrvagen Kombi 7 HC r968 Diesel 2010

Skoda Octavia lU I 595 Benzin 2005

Skoda Octavia Combi l.6i I 595 Benzin 2005

Skoda Octavia lU ĺ <oś Benzin 200'I

Skoda Roomster Praktik 5J I 198 LPG/Bezin 2008

Skoda Roomster Praktik 5J Diesel 2009

Skoda Roomster Pĺaktik 5J 1390 Benzin 2009

Skoda Roomster Praktik 5J 1 Án1 Diesel f009

t2

,l\



5'sz. n'ellékl'ei

Aján|attételi Nyi|atkozat

,,Keľetszerződésgépjárműszervizszo|gálÍĺÍásra'
tĺírgyú közbeszerzési értékhatárt el nem éró beszeľzési eljárás vonatkozásźĺban

Alulírott mint a ............ '. aianlattevó
(székhely: ......... ...........) (atpviseleti joglíôrftihixls
megn'evezése) az ajtľ.|aĺÍételi felhívásban foglalt valarneĺľry-i formai és tartalmi követe|mény,
utasítás. kikötés és mĺíszaki leíľás golrdos áttekińtése után
az a|ábbi nyi|atkozatot tesszük:

l. Elfogadjuk' hogy anennyiben olyan kitételt tetťĺink ajánlatunkban. ami ellentétben van
ajánlalĺételi felhívással' vagy aľrnak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével,
akkor az ajánlatunk én'énýelen.

2. Az ajanlat benyújtasávď kiielentjiik' hogy amennyiben nyęľtes ajánlattevőnek
nyill'ĺínítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjiik és a szeľzódést teljesítjiik az
ajránlattéte|i felhívrísban, aĺurďĺ mellékleteiben és az ajánlatuĺkban leťektetettek szeńnt.

3' l.udaŁĹban vagyunk aĺnak, hogy közös ajánlat esctén a közösen ajánlatot tęr,ők személye
nem változhď sem a beszerzési eljrírás, sem az annak alapján megkötött szeľzódés
teljesĺtése során' Annak is tudatában vagyuk, hogy a kôzös ajrárilatter'ĺik egy'etem|egcsen
těleltísek mind a beszerzési eljáľás' mind az annak eredményeként megkötött szeľzőđés
teljesítése során.

4. Kijelentjĺit lrogy amennyiben mint n1'eĺtes ajánlattevö kivĺł]asztásra keńiliink, a
szeľzödést megkiitjük' továbbá az ajanlattéteJi felhíviisban, annak mellékleteiben ľögzĺtett
szolgáltatást ajáĺllatbaĺl meghaŁi.rozott díjért szerzĺjdésszerűen teljesítjtik'

Kelt: ...........

cégszerű aláíľ.łs
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Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Ônkoľmányzat Ąrłĺúatkérőnek a
,,Keľetszeľződós gépjáľmű szerľizszolgáltatásra''

eljrárásban a Polgármesteri l.Iivatď (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) IJl12. helyiségében
megtartott beérkezett ajránlatok bontłásĺíĺól.

2017' máľcius 30. l0.00 óra

Fábián Márĺa JPH Belső Ellátási koda"
irodaĺ'ezető ĺĺ,il|ą

WéberH' olivér JPII BeIső Ellátásj lľoda.
ügyinĺézó

"*.*--ł::..
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.BoNTÁsl JEGYZÓKíJNYv

Készüĺt: Budapest Fóváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ájánlatkérőnek a

,,Keretszcľződés gépjármű s'zervizszo|gáIĺaÍásľa'' eljĺ{ľásban a Polgármesteri Hivatal (l082
Budapest' Baross u. 63-67.) Fszt.S. helyiségében megtaľtott beéľkezett ajánlatok bontásáról.

Ajánlaü<érő részéről jelen vannak:

2017. március 30. 10'00 óra

Fábián łĺáľta iľodavezető'

Jeg,-zöi Kabinet Belső Ellátási Iroda

Wébeľ H. o|ívér ügyintéző'

Jeg;zői Kabĺrret Belső Ellátási lĺođa

1. sz.Ajánlattevő:Teleki20Kft.(1086Budapest,Telekitér21 .)ajál|ata2017.március29,
l3:0ĺ órakor ép" sértetlen, zźlĺ csomagolásban éľkezett' Az ajánlat formai

k<ivetelményeknek megfelel'

'.....'j.1,ĺĺ{'}
..ł
',;&

":?7!,:

i .,.,,,,ť''.'''ł::.'''ŕ:;.Ę$.
s

Fábian x{ Wéber }I' olivér

Ajánlati áľ Nettrĺ ajńnlati áľ
(Ft/óľa)

Bruttĺí aján|ati ár
(Fťóra)

Gépj áľmiĺj avĺtás óradíja: ?qin - 5017.-

.. \.
Karosszériaj avitás óřäđfi y}b\

I

3500,- 4445,-

:- ''ň
. , '.',Ą.,,':.... 

.,-"- j-)...

lqlv



':l:l::'

ti:

i! ).

Felolvasĺílap
,,KereÍszerződés gépjářmiĺ szervizszoIgáttatásra''

tárgyú. kcizbesz.erzési értékhatáľt eI nem érő beszeĺzési eliárásban

Karosszériajavĺtás órad íja

Kelt: Bu<lapest; 20l7' lnárcius 28.

1' sz. melléklet

Ĺo-

:tl

.

')

€n,

Ajánlattevő neve: Teleki 20 Autójavító KÍt

Ajánlattevő székhelye; |086. Budapest Teleki tér 21.

Ajránlattevő adószíma:

Telefon

1298600&2-42

+36-1-313-0487

TeIeľax;

E-mail:

KĺjelöIt kapcsolattartó:

Kijel<ĺIĺ kapcsolattanó elérhetősóge
(telefon, fax, e-mail):

teleki20kft@gnrail.com

Ugľai Sándor Feľenc

+36-t-313-0487




