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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Gépjármű javítási szolgáltatásokII.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000676922019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Gépjármű javítási szolgáltatásokKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000676922019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Liszt Ferenc Utca 19.

Kecskemét 6000

Szolgáltatás megrendelés
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IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 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 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 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. Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti szakmai 
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

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: 1 darab Ford Focus, 16 darab Ford Ranger, 16 darab 
Isuzu D-Max, 1 darab Mazda BT-50, 3 darab Mitsubishi L200, 1 darab Mitsubishi L400, 1 darab Nissan Pathfinder, 1 darab Suzuki 
Ignis, 10 darab Suzuki Jimny, 1 darab Suzuki SX4, 2 darab Toyota Hilux, 1 darab Toyota RAV4, 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 a vállalkozói 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.

24

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

Igen

Igen

2. szempont: Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%) 20

3. szempont: Csereautó biztosítása (igen/nem) 5

Nem

Igen

1. szempont: Ajánlati árak (3 alszempontban; nettó Ft)

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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EKR-OT-01855/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.06.21

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

FAKSZ: Tóth Csaba (00402)

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

2019.06.28 23:59




