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Ajánlati/részvételi felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

lajtsromszáma: OO800Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481074Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

KEHOP járművek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000073132019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
31222860

Kecskemét HU331 6000

Liszt Ferenc Utca 19.

Gálos Anna

titkarsag@knp.hu +36 76482611

http://knp.nemzetipark.gov.hu/

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
68966847

Budapest HU110 1022

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Kuti Gábor

kuti.gabor@imperialkft.hu

http://www.imperialkft.hu/
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Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa

34113300-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073132019/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073132019/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Minisztériumi vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

Környezetvédelem

KEHOP járművek beszerzése

EKR000073132019

Árubeszerzés

A KEHOP-4.1.0 és a KEHOP-4.2.0 projekt keretén belül 8 db terepjáró teherautó (pick up), 4 db 
terepjáró személygépkocsi, 1 db egyterű személygépjármű, valamint 7 db pótkocsi beszerzése 
adásvételi szerződés keretében.
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

60Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

34113300-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 8 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db, a KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 3 db terepjáró 
teherautó (pick up) beszerzése adásvételi szerződés keretében. Beszerzésre kerülő mennyiség: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt 
keretén belül 5 db KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 3 db A rész rövid meghatározása: olyan terepjáró teherautó (pick
up), amely képes legalább 5 személyt szállítani. Szállítható személyek száma 5 fő Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3 500
kg Ajtószám 4 ajtó Karosszéria/felépítmény duplakabinos platós Gépjármű teljesítménye legalább 110 kW Tüzelőanyag Típusa dízelolaj
Környezetvédelmi Besorolás EURO VI Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag Eladó az első két évben ingyenesen 
igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

Igen

Igen

2. Teljesítmény (kW) 15

3. Max. Forgatónyomaték (Nm) 10

4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km) 5

5. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) 5

6. Plató kerékdobok közti szélessége (mm) 5

Nem

Igen

Nem
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

34113300-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 4 db terepjáró személygépkocsi beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó 
előírásait.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

meghatározásra:

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046, KEHOP-4.2.0-15-2016-00009

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

A KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 4 db terepjáró személygépkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében. 
Beszerzésre kerülő mennyiség: KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 4 db A rész rövid meghatározása: olyan terepjáró 
személygépkocsi, amely képes legalább 4 személyt szállítani, teljesítménye minimum 60 kW. Szállítható személyek száma minimum 4 
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - 1 db egyterű személygépjármű beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó 
előírásait.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

fő Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 2 500 kg Ajtószám 3 vagy 5 ajtós Gépjármű teljesítménye minimum 60 kW 
Tüzelőanyag Típusa benzin vagy gázolaj Környezetvédelmi Besorolás EURO VI Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag 
Eladó az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal. A közbeszerzési műszaki leírás a 
dokumentációban kerül részletezésre.

Igen

Igen

2. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) 10

Nem

Igen

Nem

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009
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Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

60Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

34114400-3

Fő CPV-kód(ok):

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 1 db egyterű személygépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében. 
Beszerzésre kerülő mennyiség: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 1 db A rész rövid meghatározása: olyan egyterű 
személygépjármű, amely képes legfeljebb 9 személyt szállítani, teljesítménye minimum 110 kW. Szállítható személyek száma 8 VAGY 9
személyes Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3000 kg Ajtószám 4 ajtós VAGY 5 ajtós Gépjármű teljesítménye legalább 110
kW Környezetvédelmi Besorolás EURO VI Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag Eladó az első két évben ingyenesen 
igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

Igen

Igen

2. Teljesítmény (kW) 15

3. Max. Forgatónyomaték (Nm) 10

4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km) 5

5. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) 5

6. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) 5

Nem

Igen

Nem

3

Nem
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

34223300-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - 7 db pótkocsi beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó 
előírásait.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Nem

Nem

Igen

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db, a KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 2 db pótkocsi 
beszerzése adásvételi szerződés keretében. Beszerzésre kerülő mennyiség: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db 
Egy tengelyes utánfutó Szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel ’B’ jogosítvánnyal húzható C besorolású gumiabroncsok C besorolású 
pótgumiabroncs felszerelve az utánfutóra Ponyvás felépítmény (ponyva és ponyvatartó rács/keret) KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 
projekt keretén belül 2 db Egy tengelyes utánfutó Szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel ’B’ jogosítvánnyal húzható C besorolású 
gumiabroncsok C besorolású pótkerék felszerelve az utánfutóra Csónakszállításra alkalmas kivitel A rész rövid meghatározása: Egy 
tengelyes utánfutó, szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel, ’B’ jogosítvánnyal húzható. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban 
kerül részletezésre.

Igen

Igen

2. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) 10

Nem

Igen

Nem
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Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2
) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. A Kbt. 67. § (1) szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok 
fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A Kbt. 67. § (3) szerint, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - 
kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 67. § (4) szerint az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot 
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) szerinti
nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés 
teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. és 10. § szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Szakmai tevékenység 
végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: A Kbt. 65. § (1) c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő 
legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó 
előírásait.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

3

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen
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Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé 
számított három évben összesen nem rendelkezik - az 1. rész vonatkozásában legalább 5 db, - a 2. rész vonatkozásában legalább 2 db, 
- a 3. rész vonatkozásában minimum nettó 9 000 000 HUF ellenszolgáltatási összeget elérő mértékű, - a 4. rész vonatkozásában 
legalább 5 db, a közbeszerzés tárgya (1. rész terepjáró teherautó (pick up), 2. rész terepjáró személygépkocsi, 3. rész egyterű 
személygépjármű, 4. rész pótkocsi (utánfutó) szállítása) szerinti vagy azzal egyenértékű jármű szállítására vonatkozó, az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti igazolással 
igazolt - referenciával. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által az 
ellenszolgáltatás összege vonatkozásában előírt minimumkövetelmények ajánlati részenként nem adódnak össze, azonban az előírt 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§(1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen 
eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbesz dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott 
alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) a Kr. 2.§(5) bek.-e alapján az alk.köv.-ek előzetes ig.-ára elfogadja AT egyszerű nyil.-
át az EEKD-ban (azaz a IV. rész α pont kitöltését). A Kbt. 69.§ (4)-(7) és a Kr. 22.§(5) bek.-e alapján az ig.-ok benyújtására felhívott 
AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek: M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) 
bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb,
a közbeszerzés tárgya (1. rész terepjáró teherautó (pick up), 2. rész terepjáró személygépkocsi, 3. rész egyterű személygépjármű, 4. 
rész pótkocsi szállítása) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetése, a teljesített 
szállítások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. A 321
/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell 
tartalmaznia: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél adatai (név, 
székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és/vagy elektronikus elérhetősége) - a szállítás tárgya olyan részletességgel, 
hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen - az ellenszolgáltatás összege - nyilatkozat 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában 
foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia 
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján 
kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a 
részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) és a Kbt. 69.§ (
11) bekezdései, továbbá a 321/2015. Kr. 1.§ (7) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. Kr. 12.§ (2) 
bekezdésére.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha: P/1) A számlavezető pénzügyi 
intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 
24 hónapos időszakban vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás fordult elő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban 
az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági 
követelményeknek. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására 
elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész α pont kitöltését). A 
Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az 
alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: P/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (
1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó - az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakra és az ajánlatkérő által vizsgált ezen időszakban vezetett valamennyi 
pénzforgalmi számlára vonatkozó - nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal: - a pénzforgalmi számla száma, - a 
számla megnyitásának időpontja, azaz a pénzügyi intézmény mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, - a számlán az ajánlati felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi 
LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy vizsgálata az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra
is kiterjed! Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései, továbbá a 321/2015. Kr. 1.§ (7) 
bekezdése is irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. Kr. 12.§ (2) bekezdésére.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan 
kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, 
vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 67. § (1) szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági 
szereplő ajánlatában köteles a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk.követelményeknek való megfelelés teljesülése 
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az alkalmasság igazolására a 321/
2015. Kr. 1.§ (7) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. Kr. 12.§ (2) bekezdésére.
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A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A szerződés biztosítékai valamennyi rész tekintetében: teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 
öt százaléka késedelmi kötbér: a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra a szerződés szerinti, áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap, max 20 % meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 30 %-a kellékszavatosság, jótállás: a felhívás II.2.5) pontja alapján értékelésre kerül. A kötelező jótállás időtartama 
egy év. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: A nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő által 
kiadott teljesítésigazolást követően - 1 db végszámla benyújtására jogosult. A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételek a 
felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

minimumkövetelmények ajánlati részenként legfeljebb kettő referenciával teljesíthetőek! Az ajánlattevő által bemutatott referenciák 
között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia megfelel az ajánlatkérő által az ellenszolgáltatás összege vonatkozásában 
ajánlati részenként előírt minimumkövetelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontjában foglalt 
jogszabályi előírások figyelembe vételével ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe!

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § (3)-(5) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)2Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

Nem

Igen

2019.03.07 10:00

HU

2019.03.07 12:00

Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó 
iratok felbontása az EKR-ben történik.

Nem
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Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési 
eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlati felhívás III.1.2) P/1) pontjaiban meghatározott gazdasági és 
pénzügyi, továbbá az ajánlati felhívás III.1.3) M/1) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és 
igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbban határozta meg. 2. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak értelmében az ajánlatban meg kell jelölni a) a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében 
foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt
. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 4. A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns, a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti adatok: A 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Kuti Gábor A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajtsromszáma: 
OO800 5. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be. 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a beszerzést a 168/2004. (V. 25.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján kívánja megvalósítani, tekintettel arra, hogy a kiemelt termékbeszerzés 
vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés. Amennyiben a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt 
követően a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában a keretmegállapodás vagy keretszerződés hatályba lép, ajánlatkérő az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben a keretmegállapodás vagy a keretszerződés hatályba lépésére az összegezés 
megküldését követően, a szerződéskötés előtt kerül sor, a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő mentesül a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól. Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés azon a napon lép hatályba, 
mely napon a projekt vonatkozásában irányadó Megvalósíthatósági Tanulmány részletes tartalma elfogadásra kerül. 6. Az Ért. 
szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont legrosszabb, 10 pont legjobb érték. 
Módszerek: 1. rész „1. Ajánlati ár (nettó Ft, előny a minél alacsonyabb)” fordított arányosítás „2. Teljesítmény (kW) min - 110 kW” és a
„3. Max. Forgatónyomaték (Nm) – min 340 Nm” egyenes arányosítás „4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km)” és az „5
. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) – EURO VI” fordított arányosítás „6. Plató kerékdobok közti szélessége (mm)” abszolút 
értékelési módszer 3. rész „1. Ajánlati ár (nettó Ft, előny a minél alacsonyabb)” fordított arányosítás „2. Teljesítmény (kW) – min 110 
kW” és a „3. Max. Forgatónyomaték (Nm)” egyenes arányosítás „4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km)” és az „5. 
Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) – EURO VI” fordított arányosítás „6. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) 0-48 
hónap” egyenes arányosítás 2 és 4. részek „1. Ajánlati ár (nettó Ft, előny a minél alacsonyabb)” fordított arányosítás „2. A kötelezőn 
felül vállalt jótállás időtartama (hónap) – 0-48 hónap” egyenes arányosítás Módszerek részl. AD. 7. Kbt. 35.§ (8) alapján nem 
lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. 8. ajánlati biztosíték: nincs

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik: Nem

Nem

Igen

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt 
előírások tartalmazzák.
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.01.29

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:




