
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága / \ j 

{ . - % . . s z . napirend 

ELŐTERJESZTÉS 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. október 09-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat 2 darab gépjármű értékesítésére és a „Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 db gépjármű beszerzése" tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: dr. Balla Katalin jegyzői kabinetvezető 
Készítette: Wéber Henrik Olivér a Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda irodavezető 
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1 db ajánlattételi felhívás (2 darab gépjármű beszerzése) 

1 db ajánlattételi felhívás módosítás (2 darab gépjármű beszerzése) 
1 db bontási jegyzőkönyv (2 darab gépjármű beszerzése) 
1 db ajánlat (2 darab gépjármű beszerzése) 
1 db ajánlatkérés (1 darab gépjármű értékesítése) 
1 db ajánlat (1 darab gépjármű értékesítése) 
1 db KAF-230 javítási kalkuláció 
1 db KHT-792 teljes körű értékelés 
1 db megkeresés gépjármű megvételére 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

1. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által 
közfeladatok ellátására használt 2 db gépjármű cseréje, indokolttá vált az alábbiak szerint. 

1. A KAF-230 forgalmi rendszámú Skoda Octavia típusú (évjárat:2005; futott km: 245.900) 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű 
Szolgálati feladatok ellátására biztosított gépjármű az évek alatt folyamatosan amortizálódott, évről-
évre emelkedett fenntartási költsége, jelenlegi műszaki állapota végett használaton kívüli (motor-
váltó- futómű hiba). Tréleres elszállítást követően szakszervizben teljes körű felmérést végeztek, 
melynek során megállapították, hogy a gépjármű javíttatása gazdaságtalan. Közúti közlekedés céljára 
történő értékesítése a gépjármű állapotából fakadóan nem lehetséges. 
A fentiekre tekintettel Skoda, valamint márka független alkatrészbontókat kerestünk fel. Az 
ajánlattételi felhívásunkra 3 darab ajánlat érkezett: 

Ajánlattevő Ajánlati Ár 
Berbo Bt. 30.000,- Forint 

Aboveboard 2009 Kft. 35.000,- Forint 
UNIOAUTO Kft. 40.000,- Forint 

Az ajánlatok megvizsgálását követően megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az UNIOAUTO 
Kft. adta. Az ajánlat tartalmazza az elszállítási és a felmerülő valamennyi költséget is. 

2. A KHT-792 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis típusú (évjárat: 2006 futott km: 133.245) 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező gépjármű 
A gépjármű a Hivatal működésével együtt járó feladatok elvégzését segíti. A gépjármű napi 
rendszerességgel áll használatban beszerzési, személyszállítási, logisztikai és egyéb feladatok ellátása 
céljából, ezért fontos, hogy az biztonságos és megbízható legyen. Az egyre növekvő igénybevétel és 
technikai- biztonsági hiányosságok okán célszerű a jelenlegi kis méretű, alap felszereltségű gépjármű 
kiváltása olyan gépjárműre, melynek helykínálata lehetővé teszi a beszerzések rugalmasabb 
bonyolítását, a személyszállítás és logisztika megfelelő technikai berendezésekkel történő támogatását 
és az utasok biztonságos utazásának lehetőségét. Az gépjármű teljes körű Eurotax értékelés elvégezte 
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a kvalifikált Auto-Fort Kft. szakszerviz. Az Eurotax kalkuláció alapján a gépjármű piaci értéke 
278.000,-Forint. 
A piaci értékesítést megelőzően felmérésre került a gépjármű hasznosítása kerületen belüli közcélú 
vagy társadalmi feladatok segítése céljából, melyre a Társak a Teleki Térérért Egyesület jelezte a 
gépjármű megvételi szándékát annak műszaki állapotának ismeretében. 

3. 2 darab új gépjármű beszerzése 
A fent leírtakat figyelembe véve a gépjármű park modernizálása, biztonsági fejlesztése és 
hatékonysága érdekében közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás került lefolytatásra 2 
darab új gépjármű beszerzése tárgyában. Az igények felmérésével a piaci kínálatot megvizsgálva és a 
költséghatékony flottakezelés lehetőségét szem előtt tartva azonos felszereltségü Ford Focus típusú, 
kombi kivitelű gépjármüveket tartottunk a legoptimálisabb választásnak, a Hivatal közfeladatainak 
magas színvonalú ellátását minden szempont alapján biztosítani tudják. 
A fentiek alapján, interneten történt piackutatás, valamint indikatív ajánlat útján megállapításra került 
a beszerzés becsült értéke 2 db gépjármű esetén - bruttó 11.000 e Ft melyre tekintettel a 
Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) FX. 
Része szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra. A Szabályzat 20.1. pontja alapján a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás megrendelésérői legalább 
három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt 
gazdasági társaságok részére került megküldésre: 

1. Ivanics Kft. (1221 Budapest, Kártya u. 1-3.) 
2. Autonett Kft. (1215 Budapest, Védgát u. 45.) 
3. Autó-Fort Kft. (1044 Budapest, Váci út 66-72.) 
4. Petrányi-Autó Kft. (1106 Budapest, Váci út 66-67.) 

Az ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek 
tevékenységi profiljába tartozzon személygépjármű- könnyűgépjármü kereskedelem, valamint az 
ajánlat tárgyát képező típus forgalmazása, szakszervizi gépjárműjavítás- karbantartás ellátása. A 
fentiekben felsorolt gazdasági társaságok közül többel korábban kapcsolatban állt Hivatalunk, 
teljesítésükkel elégedettek voltunk. Tapasztalataink alapján ezen szervezetek alkalmasak a felhívásban 
szereplő gépjárművek leszállítására, zökkenőmentes forgalomba hozatalára. Ezen szervezetek jelentős 
referenciákkal is rendelkeznek, továbbá az OPTEN cégtár nyilvántartása szerint működésük törvényes 
és megfelelő, köztartozásuk nem áll fent. 

Az ajánlattételi felhívás az Önkormányzat hivatalos weboldalán - www.jozsefvaros.hu - is megjelent. 

Az ajánlattételi határidőig - 2017. szeptember 21. 12:00 óra - 3 darab ajánlat érkezett. Az ajánlatok 
elbírálásának értékelése a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" elve szerint történt. 

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése: 

Ivanics Kft. (1221 Budapest, Kártya u. 1-3.) ajánlata: 
Bruttó ajánlati ár összesen (nettó Ft + Áfa) 11.024.843,- Ft 

Az Ivanics Kft. ajánlata 2017. szeptember 18. 11.22 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. 
Az ajánlat tartalmi és formai követelményeknek megfelel, ezért az érvényes. 

Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest, Kerepesi út 105.) ajánlata: 
Bruttó ajánlati ár összesen (nettó Ft + ÁFA) 10.717.000,- Ft 

A Petrányi Autó Kft. ajánlata 2017. szeptember 21. 07.58 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban 
érkezett. Az ajánlat a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel, ezért az érvényes. 

tonett Kft. (1215 Budapest, Védgát utca 45.) ajánlata: 

http://www.jozsefvaros.hu


Bruttó ajánlati ár összesen (nettó Ft + ÁFA) 11.024.000,- Ft 

Az Autonett Kft. ajánlata 2017. szeptember 21. 10.20 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban 
érkezett. Az ajánlat a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel, ezért az érvényes. 

II. A beterjesztés indoka 
A KAF-230 forgalmi rendszámú Skoda Octavia típusú Hivatal által üzemeltetett gépjármű műszaki 
állapotát és javítási költségeit figyelembe véve annak bontóban történő értékesítése indokolt. A KHT-
792 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis típusú Hivatal által üzemeltetett gépjármű kiváltása a 
megnövekedett igénybevétel és biztonsági tényezőket szem előtt tartva ajánlott. A 2 db gépjármű 
kiváltására a fentiekben ismertetett becsült érték alapján beszerzési eljárás került lefolytatásra, 
melynek alapján a beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása, 
valamint a gépjármüvek eladása a Bizottság hatáskörébe tartozik. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja: 2 db gépjármű eladása és azok újakra való cserélése érdekében indított beszerzési 
eljárás eredményének megállapítása a Hivatal feladatainak zavartalan ellátáshoz, valamint gazdasági 
és biztonsági tényezők érdekében szükségszerű. 

A KAF-230 forgalmi rendszámú, a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képző gépjármű 
értékesítéséből származó bevétel 40.000 Ft, a KHT-792 forgalmi rendszámú, a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal tulajdonát képző gépjármű eladásából befolyó bevétel 278.000 Ft. 

Elfogadott ajánlati ár a 2 db új, Ford Focus gépjármű beszerzésére: 
Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest, Kerepesi út 105.) ajánlata: 
Bruttó ajánlati ár összesen (nettó Ft + ÁFA) 10.717.000,- Ft 

2 db új, Ford Focfls gépjármű beszerzésének fedezete a 11601 cím gépjárműbeszerzés felhalmozási 
előirányzatán biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014 (XI.06.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a) a KAF-230 forgalmi rendszámú, a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képző 
gépjármüvet értékesíti az UNIOAUTO Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 713276, székhely: 1144 
Budapest, Megyeri út 112.) 40.000 Ft értékben. 

b) hozzájárul a KHT-792 forgalmi rendszámú, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal tulajdonát 
képző gépjármű eladásához 278.000 Ft összegben a Társak a Teleki Térért Egyesület (1086 
Budapest, Teleki tér 24. 1/10., adószám: 18515592-1-42) részére. 

Felelős: a) pont esetében Polgármester, b) pont esetében Jegyző 
Határidő: 2017. október 9. 

2. a határozat 1. a) pontja alapján felkéri a Polgármestert, a határozat l.b) pontja alapján felkéri a 
Jegyzőt az adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 



Határidő: 2017. október 31. 

3. a) a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 db gépjármű 
beszerzése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. 

b) legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a Petrányi Autó Kft. (székhely: 1106 Budapest, 
Kerepesi út 105,, adószám: 10491551-2-44, cégjegyzékszám: 01 09 073593) ajánlattevő tette, 
ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő. 
Elfogadott ajánlati ára: bruttó ajánlati ár összesen (nettó Ft + Áfa) 10.717.000 Ft. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. október 9. 

4. a határozat 3. pontja alapján felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. október 20. 

5. a határozat 3. pontja alapján beszerzett 2 db gépjármüvet térítésmentesen a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal használatába adja, határozatlan időre. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az adásvételi szerződésben foglaltak teljesítését követően 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2017. október 03. 
dr. Baila Katalin 

jegyzői kabinetvezető 

KÉSZÍTETT E: JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLÁTÁSI IRODA 

LEÍRTA: WÉBER HENRIK OLIVÉR IRODAVEZETŐ TŐM^T, 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: U &>,F 

JOGI KONTROLL: 
ELLENŐRIZTE: 

DR. ^ÍÉSZÁR ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ 

JÓVÁHAGYTA: 

* - • A VAROSGAZDALKODÁSI ES PB^ZUGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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AJANLATTETELI FELHÍVÁS 
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Melléklet: ± 1 Osztály; 
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„Budapest Főváros VHI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 darab új gépjármű 
beszerzése" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
(becsült érték bruttó 11.000.000,- Ft) 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben Ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett 
szervezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
Tel: 06-1-459-2261 
E-mail: webero@jozsefVaros.hu 

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Árubeszerzés tárgyában 2 darab új gépjármű szállítási szerződés keretében történő beszerzése. 

Ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét képező műszaki 
leírás tartalmazza. 

3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő, teljesítés helye: A szerződés teljesítésének 
határideje a szerződés aláírásának napjától számított 14 hét. A teljesítés helye az ajánlatkérő 
székhelye (1082 Budapest, Baross u. 63-67.). 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt 
szerződésszerű teljesítést követően utólag, 30 napos fizetési határidejű átutalással forintban 
(HUF) teljesíti. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100%-ban saját forrásból 
biztosítja. 

Ajánlati ár 
Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt Összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó 
árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül 
azok formájától és forrásától. 

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű formában 
szerepeljen az ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 
is csak ez lehet. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, az üzembe helyezéssel járó valamennyi 
járulékos költséget és vizsgadíjat, a rendszámtábla, törzskártya, forgalmi engedély és 
vizsgamatrica díját, a tulajdonszerzési illetékeket és egyéb más járulékos költségeket is. Az 
ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
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Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevőnek 
az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre 
rögzített díjként kell megadnia, forintban. 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: 25.000 Ft/nap. A maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás 10%-a. A kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől 
elállni. 

Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha 
olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a felolvasólapon rögzített, és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
10%-a. 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét. 

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján a 
legalacsonyabb ár elve szerint értékeli. 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

aj az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bünsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 
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ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)~g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)~rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával. 

Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
P.l. Az Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevő köteles csatolni az előző üzleti 
év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát attól 
függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
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amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást 
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelményei: 
P.l. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az előző üzleti évben nem rendelkezik összesen 
minimum bruttó 11 millió forint teljes árbevétellel. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
M.l. Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított kettő évben (12 hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését -
legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével- tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménvei: 
M.l. Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé 
számított 12 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 12. hónap 
hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik összességében min. 1 db szerződés 
keretében teljesített, legalább bruttó 11 millió Ft értékű gépjármű/gépjárművek szállítására 
vonatkozó szerződés keretében megvalósult referenciával. 

10. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási határidőben az 
abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. 

11. Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember .1?.:....!llv.Sí?, óra 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 
A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: 2017. szeptember ílV Jív..Qf?.... óra. 

12. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Kabinet Belső 
Ellátási Iroda 1082 Budapest, Baross u. 63-67. fszt. 5. sz. irodahelyiség 

13. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Kabinet Belső 
Ellátási Iroda 1082 Budapest, Baross u. 63-67. fszt. 5. sz. irodahelyiség. 

i o hOO 
Bontás időpontja: 2017. szeptember J.?......FT.'.... 

A szerződéskötés tervezett időpontja: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának döntését 
követően. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők eljáró képviselőinek 
jelenlétét biztosítja. 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 
nap. 

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előirt alapvető szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

A dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem 
kapcsolatos. 

Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő -

- első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete), amelyben 
közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában 
meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell megadni. 

- második oldalként a két darab új - 0 km-es - gépjárműre vonatkozó bruttó ajánlati árának 
részletes bemutatása szerepeljen, 

- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot. 

- negyedik oldalaként (ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete) a kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozatot. 

- ezt követően az ajánlattételi felhívás 9. pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolására 
vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek. 

- ezt követően az ajánlattételi felhívás 20. pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek. 

b) Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés van az 
ajánlat „eredeti" és „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" példányt tekinti 
irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: 

c) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 

,2 darab új gépjármű beszerzése"- Felbontani tilos 
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- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- Az ajánlatot két, - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell 
beadni, az eredeti ajánlaton meg keli jelölni, hogy az az eredeti; 

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt áll. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 

az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat 
másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van 
folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető 
bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói 
igazolvány másolata; 

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 

f) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra 
magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

Ajánlattételi felhívás megküldésének és a www.jozsefvaros.hu honlapon történő megjelentetésének 
időpontja: 2017. szeptember 

Budapest, 2017. szeptember -
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1. sz. melléklet 

Felolvasólap 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 darab új gépjármű 

beszerzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye: 

Ajánlattevő adószáma: 

Telefon 

Telefax: 

E-mail: 

Kijelölt kapcsolattartó: 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-mail): 
Ajánlati ár két darab új gépjárműre vonatkozóan az 
ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletben foglalt 

igények és specifikációk figyelembe vételével. 
Nettó Ft + ÁFA összeg= Bruttó Ft* 

* Az ajánlati árat kérjük számmal megadni és betűvel leírni! 

Kelt: 

[cégszerű aláírás] 
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1. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 darab új gépjármű 
beszerzése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, 
aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C, törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési 
és koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 
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g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
gaj nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
- határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 darab új gépjármű 
beszerzése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében 

Tárgy: 2 darab új gépjármű beszerzése 

A vevő telephelyétől számított legfeljebb 30 km-es körzeten belül biztosítani kell a megajánlott 
gépjármű típusának megfelelő szervizelési lehetőséget. Az ajánlatban a szervizet meg kell nevezni. 

Teljesítés: a gépjárművek szállításának határideje legfeljebb a szerződéskötéstől számított 14 héten 
belül. 

Ajánlati ár: 
Ajánlati ár = nettó Ft + ÁFA összeg, mely tartalmazza a gépjármű árát, az üzembe helyezéssel járó 
valamennyi járulékos költséget és vizsgadíjat, a rendszámtábla, törzskártya, forgalmi engedély és 
vizsgamatrica díját. 

Gépjármű specifikáció és mennyiség: 
Mennyiség: 2 darab 
Típus: Ford Focus 
Felszereltségi szint: Technology 1.51 EcoBoost 
Kivitel: Kombi 
Váltó típus: 6 fokozatú manuális váltó 
Szín: Frozen White (fehér) 
Extra: - ICE csomag 32 - Navigáció; 

- Teljes értékű Hankook 205/55R16 winter w320 evo2 téli gumi szett szerelten hozzávalókkal 
(lemez felni, gyári dísztárcsa, csavarok, kerék őr csavarok). 

Jótállás: 5 év 

További követelmény: Assistance szolgáltatás biztosítása (12 hónap*) 

Térítésmentes assistance szolgáltatás: Amennyiben utazás során műszaki probléma merülne fel, 
Európa szerte bárhol az év minden napján 0-24 órás rendelkezésre állás és gyors segítségnyújtás 
biztosítása az alábbiak szerint: 

* Szolgáltatás érvényessége: A gépjármüvek forgalomba helyezésétől számított 12 hónapig vagy a 
következő előírt szerviz időpontig (eltelt idő vagy megtett távolság, amelyik előbb bekövetkezik) tart, 
Európa összes országában érvényes. 

Assistance szolgáltatás igénybevételének feltétele: A gépjármüvek szervízelése csak és kizárólag 
hivatalos márka szakszerviben történhet. 

Elvárt minimum szolgáltatások: 
o Helyszíni javítás; 
o Vontatás a legközelebbi hivatalos Ford Márkakereskedésbe vagy Szervizbe; 
o Utazás folytatása csereautóval (2 munkanapra ingyenes), vonattal (első osztály), repülővel, 

amennyiben a gépjármű a helyszínen nem javítható; 
o Szállás 3 csillagos szállodában (maximum 100€/fő/éjszaka reggelivel) stb. 
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A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a 3. számú 
mellékletben meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" minden esetben 
értendő. Az egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget, az ajánlattevőnek az 
ajánlatában dokumentumokkal igazolnia kell. Amennyiben a fentiek szerint jár el az Ajánlattevő, csak 
abban az esetben értékelhető az ajánlata. 
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4. sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 darab új gépjármű 
beszerzése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott , mint a ajánlattevő (székhely: ) 
{képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az 
ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak 
bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, 
annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 
változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 
beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 
megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített árubeszerzést az 
ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt: 

cégszerű aláírás 

12 



Központi iktató 

m m 1 
MeltékUst: X I Osztály: ~ 

í l x l w i r 
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^"AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZÁMÚ M b t r o s f r Á s Á 
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„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 db gépjármű 
beszerzése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő a 
2017. szeptember 14-én megküldött, valamint a www.?ozsefvaros.hu oldalon megjelent 
ajánlattételi felhívás 11. pont és 14. pont módosításra került az alábbiak szerint. 

11. pont esetében: 

Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 21.12:00 

A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: 2017. szeptember 19.12:00 

14. pont esetében: 

Bontás időpontja: 2017. szeptember 21.12:00 
A módosítás, jelen felhívás mellékletét képezi. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
egyéb-jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal érvényesek. 
Kérjük tisztelt Ajánlattevőket, hogy ezen módosítás figyelembevételével tegyék meg 
ajánlatukat. 

Budapest, 2017. szeptember 14, 

Tisztelettel: 

J v 
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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 
„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 db gépjármű 
beszerzése" eljárásban a Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) fszt./5. 
helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2017. szeptember 21.12:00 óra 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Wéber Henrik Olivér irodavezető, 

Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Németh Bettina ügyintéző, 

Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Ajánlattevő részéről jelen vannak: -

1. sz. Ajánlattevő: IVANICS Kft. (1221 Budapest, Kártya u. 1-3.) ajánlata 2017. szeptember 
18. 11.22 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai 
követelményeknek megfelel. 

Ajánlati ár két darab új gépjárműre vonatkozóan az 
ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletében foglalt 
igények és specifikációk figyelembe vételével. 
Nettó Ft+ÁFA összeg = Bruttó Ft 

2. sz. Ajánlattevő: Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest, Kerepesi út 105.) ajánlata 2017. 
szeptember 21. 07.58 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai 
követelményeknek megfelel. 

Ajánlati ár két darab új gépjárműre vonatkozóan az 
ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletében foglalt 
igények és specifikációk figyelembe vételével. 
Nettó Ft+ÁFA összeg = Bruttó Ft 

3. sz. Ajánlattevő: Autonett Kft. (1215 Budapest, Védgát utca 45.) ajánlata 2017. szeptember 
21. 10.20 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai 
követelményeknek megfelel. 

Ajánlati ár két darab új gépjárműre vonatkozóan az 
ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletében foglalt 
igények és specifikációk figyelembe vételével. 
Nettó Ft+ÁFA összeg = Bruttó Ft 
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Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 
„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 db gépjármű 
beszerzése" eljárásban a Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) fszt. 5. 
helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2017. szeptember 21. 12:00 óra 

Megjelent személy neve P Szervezet " Aláírás 

Wéber Henrik Olivér JPH Belső Ellátási Iroda, 
irodavezető 

Németh Bettina JPH Belső Ellátási Iroda, 
ügyintéző fl^v \ 

\ 

J y 
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1. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 
„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 2 darab új gépjármű 

beszerzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: Petrányi Autó Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 105. 

Ajánlattevő adószáma: 10491551-2-44 

Telefon 881-0000 

Telefax: 881-0001 

E-mail: magyari.szabolcs@fordpetranyi.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Magyari Beck Szabolcs 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-mail): +36303376443/ 
magyari.szabolcs@fordpetranyi.hu 

Ajánlati ár két darab új gépjárműre vonatkozóan az 
ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletben foglalt 

igények és specifikációk figyelembe vételével. 
Nettó Ft + ÁFA összeg= Bruttó Ft* 

8 438 583.- Ft nettó + 
2 278 417,- Ft ÁFA (27%) = 
10 717 000,-Ft (bruttó) azaz 

Tízmillió-hétszáztízenhétezer Forint 

* Az ajánlati árat kérjük számmal megadni és betűvel leírni! 

Kelt: Budapest 2017.09.19. 
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BUDAPEST FŐVÁROS V I I I . KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

JEGYZŐI KABINET 
BELSŐ ELLÁTÁSI IRODA 

: ¡^HKcSTBirw VATAL 
Közpnti iktató ¡\J{ 

AJANLATKERES Érkc7iöi7 m v T T s f ? - -

hitááhkl: í Osztály: 
<P UWébrr 

Szám: A 

S - t J i h 
¥ tl 

0-
Elöszim: 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat „KAF-230 forgalmi 
rendszámú gépkocsi értékesítés" tárgyban árajánlatokat vár az alábbiak szerint. 

tct 

Árajánlat tárgyai 

Megjegyzés: 

Elszállítási cím: 
Fizetés módja: 

Ajánlatkérő neve, címe: 

Ajánlattételi határidő: 
Adószám: 
Képviseli: 
Kapcsolattartó: 

Melléklet: 13 darab fénykép 

Gyártmány: Skoda 
Típus: Octavia 
Forgalmi rendszám: KAF-230 
Évjárat: 2005 
Üzemmód: Benzin 
Km óra állása: 245 900 

szervizben történt átvizsgálás után megállapítható, hogy 
a futómű, hengerfej, váltó, vezérlés, motor és a 
karosszéria is javítást/cserét igényel. A gépjármű nem 
rendelkezik érvényes műszaki vizsgával. 
1084 Budapest, József utca, parkoló 
A teljesítést, valamint a számla kézhezvételét követően 8 
napon belül átutalással. 

Józsefvárosi Önkormányzat 
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
2017. szeptember 25. 10.00 óra 
15735715-2-42 
dr. Kocsis Máté polgármester 
Németh Bettina +36 20 4078336 

A gépjármű megtekintésére előzetes egyeztetés után - e-mailben vagy telefonon -
telephelyünkön van lehetőség. 

Az ajánlat tartalmazza: az összes költséget, mely magában foglalja az elszállítást és 
esetlegesen felmerülő valamennyi díjat. 
Az ajánlatokat, bruttó összegben, Forintban kérjük megadni. 

Az árajánlatot nemethb(a)jozsefvaros.hu e-mail címre várjuk. 

Budapest, 2017. szeptember 20. 
Tisztelettel: 

Weber H. Oliver A ' , • „ ¿¡r / írod avgzetoy^X' 

S 1082 Budapest, Baross u. 63-67. % 459-2100 
w ww.j ozsefvaros. hu 
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Németh Bettina 

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 
Tárgy: 

Tisztelt Bettina! 

krascsi.l@gmail.com U N I 0 A U T 0 Kft. <info@roverek.hu> nevében 
2017. szeptember 22 .11 :51 
Németh Bettina 

— ' -^Ö' forga lmi rendszámú gépkocsi értékesítése 

» j i j p 
Sign.: C X 

Központi firtató . 
bAt Érkezet i : 

/ 
Megkaptuk a képeket, és küldenénk az ajánlatot a képek alapján. Í Z Í8E L\Wl 

Mellék !c 

Ajánlatunk; 40 OOOft ( 

Köszönettel. 

2017. szeptember 20. 15:14 Németh Bettina írta, <nemethb@iozsefvaros.hu>: 

Tisztelt Címzett! 

Szám: 

Osztály: [ ElőszA®; 

A mellékelt árajánlatkérésnek megfelelően várjuk ajánlatát. 

Üdvözlettel, 

Németh Bettina 

ügyintéző 

Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Tel: + 36 1/459-2262 

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül szükséges! 

1 k 
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Teleki 20 Kft. 

K M - 2 3 0 Á r a j á n l a t 
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7.nyomtatás 

Szolgáltató: Teleki 20 Kft. 

1086 Budapest 
Teleki tér 21. 
Nyitvatartás: H-P:7:30-17:30 
Telefon: +361/3130-487 
Email: teleki20kft@gmail.com 

Megrendelő: J ó z s e f v á r t f e f f ő l p ^ ^ i ^ l ^ ^ ^ ^ ' TTTTTTTTsTTTTErnttZil: 
Í 

.izám:. 
1082 Budapest 
Baross utca 63-67 
Rendszám: KAF-230 R 
Telefon: +3620661493' 

^ BOT 2 7. ff-^ 
jirlninc CT .•.— , — —l 

r 
Osztály: Elö jzám: 

Munkalap 
TEHH000870 

Fázis 
1 

Km állás ! 
0 í 

Beérkezés 
2017.08.09 07:30 

Várható átadás 
2017.08.09 10:00 

Felvevő 
Sütő G 

Szerelő 
HLASZLO 

Státusz j Beállás 
| árajánlat | 

Gyártmány 
SKODA 

i 

i 
Típus 
Octavia 

Évj: 
2005 

! Cc 
1595 

KW 
75 

Üzemmód 
Benzin 

Motorszám: Alvázszám: TMBJX41U688851576 Modellszám: 

HIBALEÍRÁS, KÉRÉSEK 
Motor füstöl erőtlen, nem megy, eszi az olajat, futómű kopog, teljes átvizsgáló, műszaki vizsga lejárt. 

A GÉPJÁEMŰ JAVÍTASA GAZDASAGTALAN. 

Fázis Elvégzett munka Me. Me. Br.egységár Ntérték Br.érték 

1 Átvizsgálás 1 DB 5 080 4 000 5 080 
1 Futómű javítás 6,5 óra 5 017 25 678 32 610,5 
1 Futóműállítás 1 DB 8 800 6 929 8 800 
1 Hengerfej javítás (gépműhely) 1 DB 87 250 68 701 87 250 
1 Közvetített szolgáltatás hatósági díj 1 DB 9 550 9 550 9 550 
1 M1 Műszaki vizsga hatósági díj 1 óra 6 740 6 740 6 740 

(M1 jármű Műszaki Vizsga Hatósági Díj) 
1 Motor javítás (gépműhely) 1 ora 295 000 232 283 295 000 
1 Motor ki-beszerelés 9,3 ÓRA 5 017 36 739 46 658,1 
1 Motor szét-Összeszerelés 8,5 ÓRA 5017 33 578 42 644,5 
1 Váltó Kiszerelés 3,2 ÓRA 5 017 12 641 16 054,4 
1 Vezérlés csere 6 ora 5 017 23 702 30 102 

összesen 
460 541 580 489,5 

; Fázis Felhasznált anyag Cikkszám Mennyiség Me. Br.egységár Ntérték Br.érték 

11 Vizpumpa 1 21 580 16 992 21 580 
1 Lengőkar kpl. 2 24 560 38 677 49 120 
1 Féltengely csukló 2 28 120 44 283 56 240 
1 Lengéscsillapító 2 DB 29 580 46 583 59 160 
1 Tömítés garnitúra 1 32 510 25 598 32 510 
1 Tömítő paszta 1 3 200 2 520 3 200 
1 Motorolaj 5L 1 DB 13 250 10 433 13 250 
1 Olajszűrő 1 DB 3 570 2 811 3 570 
1 Levegőszűrő 1 DB 4 400 3 465 4 400 
1 Üzemanyagszürő 1 DB 8 356 6 580 8 356 
1 Főtengely szimmering első 1 3 300 2 598 3 300 
1 Főtengely szimmering hátsó 1 12 400 9 764 12 400 
1 Vezérműtengely szimmering 1 DB 2 780 2 189 2 780 
1 Vezérlés szett. 1 DB 75 240 59 244 75 240 

összesen 
271 737 345 106 

Br.összesen: Kilencszázhuszonötezer-ötszázkilencvenhat Ft 9 2 5 5 9 6 F t 

1. oldal 

mailto:teleki20kft@gmail.com




TELJESKÖRŰ ÉRTÉKELÉS 
El I f f l t f f Y 

y i % j I V J A * 
Part of Autovbsta Group 

Felhasználó 

Autó - Fort Kft. 
www.fordautofort.hu 
1044 Budapest, Váci út 64-72. 
Tel.: +36-1 452-9718 
Fax: 

Email: csillagb@autofort.hu 

Ügyintéző: Csillag Balázs 

Ügyfél 

Tel.: 
Fax: 
Email: 

Ügyintéző: 

Vonatkoztatási idő: 2017.09.28 Adatverzió H-2017/09 Értékelés száma: 3542 

Eurotax-kód: 8275B001 Rendszám: KHT792 

Gyártmány: 
Modell: 
Típus: 

Kivitel / ajtók / ülések: 
Gyártás kezd./vége: 
Első forg. helyezés: 
Jármű kora hónapokban: 
Tényleges km futás: 
Átlagos km. futás: 
Eltérés: 
Tulajdonosok száma: 

SUZUKI (J) 
Ignis 2003-2008 
1.3 GC 

K O M / 5 / 5 
2003.04.01 -2008.03.31 
2006.04 
138 
133245 
158700 
-25455 
1 

Hengerűrtartalom: 
Teljesítmény: 
Üzemanyag / Katalizátor: 
He n gerszá m/-e! ren d ezés: 
Váltó/fokozatok száma: 
Össztömeg: 
Hasznos terhelhetőség: 
Műszaki vizsga: 

1328 ccm 
69 kW / 93 LE 
Benzin ólommentes /... 
4 / S 
manuális/5 
1470 kg 
515 kg 

Utolsó újár 2 390 000 Ft Egykori újár (2006.04) 2 199 000 Ft Vételi ár ÁFA-val 

Eurotax árjegyzés 

Hónap korrekció 

Km korrekció 

Korrekciókkal számított ár 

Korrekciók 

Értékcsökkentö tényezők 

Extrafelszereltség 

Értéknövelő tényezők 

Fentiek számítási eredménye 

Vételi ár ÁFA-vai 

608 000 Ft 

-5 000 Ft 

50 000 Ft 

653 000 Ft 

-65 000 Ft 

-310 000 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

278 000 Ft 

278 000 Ft 

Ke'*** 

TELJESKÖRÜ\ERTÉKEL§S Oldal: 1 Budapest,, 2017.09.28 

Készült az Autovista Mo. Kft. 'EurotaxÉrték' programjával 

http://www.fordautofort.hu
mailto:csillagb@autofort.hu


Korrekciók 

Jármüállapot korrekció (állapot kategória: 4) -10% -65 000 Ft 

Korrekciók összesen -65 000 Ft 

Értékcsökkentő tényezők 

Kupplungszett csere 
Féltengelyek cseréje 
Karosszéria javítás 

65 000 Ft 100% 
120 000 Ft 100 % 
125 000 Ft 100% 

-65 000 Ft 
-120 000 Ft 
-125 000 Ft 

Értékcsökkentő tényezők összesen -310 000 Ft 

Szériafelszereltség 

Csomagtérroló 
Forduiatszámmérő 
Pohártartó elől-hátul 
Ülések hátul: lehajtható és osztható 
Külső visszapillantó tükrök: belülről állíthatók 
Vészhárítók a karosszéria színében 
Indltásblokkolás 
Sebességváltómű: 5 fokozatú mechanikus 

Fejtámlák elől-hátul [5 db] 
Kárpit: szövet 
Rádió-magnó előkészítés 
Hátsó ablaktörlő-mosó berendezés 
Színezett üvegek 
Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] 
Légzsák a vezetö-és utasoldalon 
Szervokormánymű 

Oldal: 2 Budapest,, 2017.09.28 TELJESKÖRŰ ÉRTÉKELÉS 3542 

Eurotox, Készült az Autovista Mo. Kft. 'EurotaxÉrték' programjával 



í . 

1086 Budapest Teleki tér 24. 1/10. 
Email: tarsQkatelekiterert@gmaiÍ, com 

• Fükhi Heznőné 

Társak a Teleki Térért Egyesület 

•. t inók 




