ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000676922019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Gépjármű javítási szolgáltatások

Ajánlatkérő
neve:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Postai cím:

Liszt Ferenc Utca 19.

Város:

Kecskemét

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU331

Dr.

Kolozsvári - Kovács

titkarsag@knp.hu

Telefon:

EKRSZ_
31222860

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

6000

Ország:

Magyarország

Rita

+36 76482611

+36 76481074

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://knp.nemzetipark.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Tóth Csaba egyéni vállalkozó

Postai cím:

Béke Utca 21.

Város:

Lakitelek

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

tothcsaba2017@outlook.hu

EKRSZ_
90133776

Nemzeti azonosítószám

HU331
Tóth
Telefon:

Postai irányítószám:

6065

Ország:

Magyarország

Csaba
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000676922019

2019.09.27 14:54:27

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
50112000-3

Gépjármű javítási szolgáltatások

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett - jelenleg összesen 55 db, alábbi típusú- gépkocsi javítóműhelyben történő
javítása, összesen nettó 40 millió Ft keretösszeg erejéig. Típusok, mennyiségek: a) 1 darab Ford Focus, b) 16 darab Ford Ranger, c) 16
darab Isuzu D-Max, d) 1 darab Mazda BT-50, e) 3 darab Mitsubishi L200, f) 1 darab Mitsubishi L400, g) 1 darab Nissan Pathfinder, h)
1 darab Suzuki Ignis, i) 10 darab Suzuki Jimny, j) 1 darab Suzuki SX4, k) 2 darab Toyota Hilux, l) 1 darab Toyota RAV4, m) 1 darab VW
Polo. A gépjárművek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – az egyéb közbeszerzési
dokumentumok között adja meg. A szerződés teljesítése során a gépkocsi mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az
állomány bővülése miatt változhat. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást (a továbbiakban
keretszerződés) kíván kötni, és a tényleges beszerzési igényét megrendelés kibocsátásával valósítja meg a keretszerződés hatálya alatt
. A Vállalkozót kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített szolgáltatás vonatkozásában illeti meg avállalkozói díj
. A keretszerződés keretében meg nem rendelt szolgáltatás vonatkozásában a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem jogosult. A részletes
követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Bács-Kiskun megye (Fülöpháza, mint súlyozott földrajzi középpont) NUTS-kód:HU331; HU333

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A gépjármű-javítási munkák homogének, jellegük, előírt műszaki paramétereik, alapján szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így az
egyes tevékenységek együttes kezelése AK gazdasági érdeke.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Gépjármű javítási szolgáltatások

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:

EKR000676922019

50112000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU331 Bács-Kiskun

HU333 Csongrád

Bács-Kiskun megye (Fülöpháza, mint súlyozott földrajzi középpont)

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett - jelenleg összesen 55 db, alábbi típusú - gépkocsi javítóműhelyben
történő javítása, összesen nettó 40 millió Ft keretösszeg erejéig. 2) Típusok, mennyiségek: a) 1 darab Ford Focus, b) 16 darab Ford
Ranger, c) 16 darab Isuzu D-Max, d) 1 darab Mazda BT-50, e) 3 darab Mitsubishi L200, f) 1 darab Mitsubishi L400, g) 1 darab Nissan
Pathfinder, h) 1 darab Suzuki Ignis, i) 10 darab Suzuki Jimny, j) 1 darab Suzuki SX4, k) 2 darab Toyota Hilux, l) 1 darab Toyota RAV4,
m) 1 darab VW Polo. 3) Az I.2.4) pontban foglaltakon felüli további információk: 4) A teljesítés helye az ajánlatkérő működési területe.
Az ajánlatkérő a gépjárműparkját a Kiskunsági Nemzeti Park egész működési területén használja. Gépjármű meghibásodás a
Kiskunsági Nemzeti Park egész működési területén előfordulhat. 5) A nyertes ajánlattevő feladatai: - Járművek javítása, - Karosszéria
javítása - Közúti jármű műszaki vizsgáztatása - Jármű tisztítása javítás után - Gumiabroncs tárolása - Műszaki mentés biztosítása Csereautó biztosítása (nyertes ajánlattevő ajánlatának függvényében) 6) A nyertes ajánlattevő által beépített alkatrészek gyáriak vagy
utángyártottak (amennyiben ez a gyárival megegyező vagy annál jobb minőségű) lehetnek, a választás során a költséghatékonyabb
megoldást kell alkalmazni. 7) Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a nettó 30.000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó műszaki
meghibásodások a bejelentéstől számított 24 órán belüli helyszíni (vagy a nyertes ajánlattevő legközelebbi telephelyén történő)
javítását, így különösen izzócsere, stb. 8) Szükség esetén az autószállító trélerrel való kiérkezési idő maximum 2 óra. 9) Nyertes
ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a motor és az erőátviteli rendszer alkatrészeinek javítását vagy cseréjét fényképesen dokumentálja a
kiszerelés előtti és a beszerelés utáni állapotban, illetve a kiszerelt hibás alkatrészt megtekintésig elraktározza. 10) További részletek
az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%)

20

Csereautó biztosítása (igen/nem)

5

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati árak (3 alszempontban; nettó Ft)

75

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

40 000 000

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
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vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket,
de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

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

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. b) Ajánlatkérő – a Kbt. 74. § (1) bekezdés
b) pontja szerint – kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
1. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint,
figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdésére
is.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania (EKR űrlap kitöltésével) arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések szerinti)
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját EKR űrlap kitöltésével kell igazolnia. 2. A 321/2015.
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján– EKR űrlap kitöltésével – az ajánlatban be kell
nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani (EKR űrlapot kitölteni), ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését és akkor is, ha ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy nem
vesz igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez. 3. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát
arendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A) Az alkalmasság előzetes igazolása: Az ajánlat részeként az alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. B)
Alkalmasság igazolása (Kbt. 64. § (4)-(6) bek.): 1) P.1.A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1
) bekezdés a) pontja értelmében az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a) a cégkivonatban szereplő
valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot (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 (számlák) száma és megnyitásának időpontja(i), - a pénzforgalmi számláján (számláin)
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a felhívás megküldésének napját megelőző 2 éven belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontja szerinti, 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás (A sorban állás szóhasználat is elfogadott). b) Fentiek mellett
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a vizsgált időszak alatt megszűnt-e számlája, amennyiben igen, úgy meg kell
adnia ezen pénzforgalmi számla (számlák) számát, azok a megnyitás és megszüntetés időpontját, valamint a számlavezető pénzügyi
intézmény nevét. c) Az a) pont szerinti, számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot a vizsgált időszak egy
részében aktív, de időközben megszűnt számlák (lásd b) pont) vonatkozásában is be kell nyújtani. 2) Ajánlatkérő üzleti év alatt a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § figyelembevételével meghatározott üzleti évet érti. 3) A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján
az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1. követelmény értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös
ajánlattevők közül egy felel meg. 4) Az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a
Kbt. 65. § (7), (8) és (12) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján
megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 2 éven belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15
naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. r. 30. § (4) bekezdés, valamint 39. § (3) bekezdés
alapján kifejezetten utal arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A) Az alkalmasság előzetes igazolása: Az ajánlat részeként az alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. B)
Alkalmasság igazolása (Kbt. 64. § (4)-(6) bek.) 1) M.1.A Kbt. 65.§ (4) ill. (6) bekezdés és a 321/2015. Korm. r. 21.§ (3) bekezdés b)
pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) ill. (6) bekezdés szerinti felhívására az alkalmasság igazolására be kell
nyújtania a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét igazolódokumentum másolatát (pl. oklevél másolat), valamint a
legalább 36 hónap szakmai gyakorlat, tapasztalat alátámasztására a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelynek
tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat, információkat: a) Nyilatkozat a rendelkezésre állásról. b) Betöltött munkakörök / ellátott
feladatok ismertetése legalább év, hónaptól – év, hónapig pontossággal, valamint annak a gazdasági szereplőnek a megnevezése,
akinek a megbízásából vagy vele létrejött egyéb jogviszony (pl. munkaviszony) keretében a feladatot teljesítette (munkahely/
munkáltató neve). A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből
egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az
ajánlattevő megfelel.A szakmai gyakorlat, tapasztalat mennyiségének kiszámításakor ajánlatkérő minden megkezdet hónap
tekintetében a kerekítés szabályai szerint jár el. Azaz, ha a szakember szakmai tapasztalatát nem év, hónap, hanem ennél
részletesebben, év, hónap, nap pontossággal ismertetik, úgy a megkezdett hónapot akkor tekinti 1 teljes hónapnak, ha abból legalább
a hónap felében teljesített. (pl. 2017. 11. 20 – 2017. 12. 31-ig terjedő időszak esetén csak decemberi hónap számít 1 teljes hónapnak, a
novemberi nem, ha nem történt további teljesítés, amely igazolná, hogy a szakember november hónap legalább felében, azaz legalább
15 napon releváns szakmai tevékenységet látott.) 2) Az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági igazolása során más szervezet
kapacitására a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az
előírt M/1. műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel: a)
legalább 1 fő, minimum OKJ 54 525 02 vagy azzal egyenértékű autószerelő képzettséggel, és gépjárművek javítása és/vagy
karbantartása területén szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal, b) legalább 1 fő, minimum OKJ 34 525 06 vagy azzal
egyenértékű karosszérialakatos képzettséggel, és gépjárművek javítása és/vagy karbantartása területén szerzett legalább 36 hónap
szakmai gyakorlattal. Az M.1. pont a-b) pontjaiban előírtak vonatkozásában az átfedés megengedett, ugyanazzal a szakemberrel is
teljesíthető, ha a szakember rendelkezik mindkét vizsgált képzettséggel. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben
párhuzamos teljesítések vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Egy naptári évben csak 12 hónap szakmai tapasztalat számolható el, azaz ha a szakember egyidőben, egymással párhuzamosan „
projektben” is részt vett, úgy azok időtartama nem adódik össze. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. r. 30. § (4) bekezdés, valamint 39. § (3
) bekezdés alapján kifejezetten utal arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben a nyertes AT a szerződésben rögzített feladatait 7 munkanapon túl, olyan okból, amelyért felelős, nem tudja elvégezni,
úgy a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig a késedelemmel érintett feladat
áfa nélkül számított ellenértékének 1%-a/naptári nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelembe esést követő 30.
naptári nap után AK a teljesítést meghiúsultnak tekinti. A szerződésben vállalt valamely feladat meghiúsulása, vagy megrendelés
visszautasítása esetén a nyertes AT meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke a meghiúsulással érintett feladat áfa
nélkül számított ellenértékének 30%-a. AK jogosult bármely szolgáltatás meghiúsulását súlyos szerződésszegésnek tekinteni, és a
szerződést felmondani. Hibás teljesítési kötbér 100.000 Ft/alkalom, ha a 3. szempont szerinti vállalást (csereautó) a szerződés
teljesítése során nem biztosítja a nyertes AT. Teljesítési biztosíték: 1.000.000.-Ft.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. A szerződés pénzügyi fedezetét AK saját forrásból biztosítja. 2. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (
HUF). 3. Előleg nincs. 4. Ajánlatkérő a teljesítés elismerésére és az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdéseit alkalmazza. Az ajánlatkérő számla benyújtására havonta ad lehetőséget.Kifizetés a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint,

EKR000676922019

átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Igen

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Igen

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.07.16

14:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.07.16

16:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
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Nem

V.2) További információk
1. Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét. 2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság
által meghatározott – a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező – minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a P.1. és M.1. pont szerinti alkalmassági feltételt. 3. Felhívjuk figyelmüket,
hogy ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett
gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra, azon belül is a számára
releváns részre jelezte. 4. Folyt. II.2.5): A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. szempont „
Ajánlati árak” három alszempontot tartalmaz. Az 1.1. alszempont a „Nevesített javítás díja (nettó Ft)”, melyet a részletes
árajánlat táblázat valamennyi sorának kitöltésével, azok összegeként, pozitív egész számban kell megadni, és a felolvasólapon is
rögzíteni. Súlyszáma 50. Az 1.2. alszempont a „Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra)” súlyszáma 20, az 1.3.
alszempont a „Műszaki mentés díja (nettó Ft/km)” súlyszáma 5, melyekre tett vállalást csak a felolvasólapon kell rögzíteni pozitív
egész számban. Értékélés módszere az 1.1., 1.2. és 1.3. esetében a fordított arányosítás. A 2. szempontnál a vállalást a
felolvasólapon, nem negatív egész számban kell megadni, mely százalékban értendő. Értékelési módszer az egyenes arányosítás.
A javításhoz szükséges alkatrészek referenciaára a www.unixauto.hu webshopban elérhető alkatrész ára. Ajánlattevőnek az
ehhez képest adott kedvezmény mértékével kell az ajánlatot megtennie.A 3. szempont esetében az értékelés módszere a
pontozás. Amennyiben ajánlattevő vállalja a 3. szempontnál 24 órát meghaladó javítási munka esetén a javítandó jármű helyett,
annak kategóriájával azonos, vagy magasabb gépjármű kategóriába tartozó csereautó biztosítását, úgy 10 pontot kap, ha nem
vállalja, 0 pontot kap. 5. A keretszerződés 24 hónapig vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályos. 6. A 2011. évi CXCV. tv 41. § (6)
bek alapján a szerződéskötés feltétele a nyertes általi átláthatósági nyilatkozat kitöltése. Nyilatkozattétel elmaradása a
szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek alapján. 7. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A
meghatalmazás elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján. 8.
Ajánlatkérő az eljárás során és a szerződés teljesítése érdekében sem követeli meg, illetve nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását. 9. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok (EKD)tartalmazzák (
iratjegyzék, minták) 10. Egyéb információk karakterkorlátozás miatt az EKD-ban, amely a felhívás megküldésével egyidejűleg
elektronikusan elérhető az EKR-ben az érdeklődő gazdasági szereplők számára. 11. A Kbt. 134. § (5) bek. alapján a biztosíték
határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 12. FAKSZ: Tóth Csaba (00402)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.07.02
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(A rendszer automatikusan tölti)

