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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404209-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Kecskemét: Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
2020/S 167-404209

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31222860
Postai cím: Liszt Ferenc utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolozsvári-Kovács Rita
E-mail: titkarsag@knp.hu 
Telefon:  +36 76482611
Fax:  +36 76481074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.knp.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000596952020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000596952020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Gépjárművek szervizelése 2020
Hivatkozási szám: EKR000596952020

II.1.2) Fő CPV-kód
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
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II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A KNPI által üzemeltetett – jelenleg összesen 57db – gépkocsi javítóműhelyben történő javítása, összesen 
nettó 55 000 000 Ft keretösszeg erejéig. A gj-ek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat AK – tekintettel 
annak terjedelmére – az egyéb KD-ok között adja meg. A szerződés teljesítése során a gk. mennyiség és az 
összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat. AK a keretszerződést kíván 
kötni, és a tényleges beszerzési igényét eseti 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 KD-ok. 
részét képező műszaki leírás, vmint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 55 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:
Bács-Kiskun megye (Fülöpháza, mint súlyozott földrajzi középpont) NUTS-kód:HU331; HU333.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett - jelenleg összesen 57db, alábbi típusú - gépkocsi 
javítóműhelyben történő javítása, összesen nettó 55 millió Ft keretösszeg erejéig. 2) Típusok, mennyiségek: 1 
darab Ford Focus, 15 darab Ford Ranger, 16 darab Isuzu D-Max, 1 darab Land Rover Defender 110, 2 darab 
Mazda BT-50, 3 darab Mitsubishi L200, 2 darab Mitsubishi L400, 1 darab Nissan Pathfinder, 1 darab Suzuki 
Ignis, 8 darab Suzuki Jimny, 1 darab Suzuki SX4, 1 darab Suzuki Swift 1,3, 1 darab Suzuki Grand Vitara 1,3, 2 
darab Toyota Hilux, 1 darab Toyota RAV4, 1 darab VW Polo. A felsorolás a közbeszerzési eljárás előkészítése 
idején aktuális információkat tartalmazza. A javítással érintett gépjármű állomány az új beszerzések, bérlések, 
illetve selejtezések következtében folyamatosan változik. A vállalkozónak a szerződés időtartama alatt 
üzemeltetésébe kerülő járművek vonatkozásban is a szolgáltatásokat biztosítania kell.
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, -karbantartása, - Karosszéria javítása - Közúti jármű műszaki vizsgáztatása 
- Jármű tisztítása javítás után - Műszaki mentés biztosítása - Gumiabroncs tárolása- 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 
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az autószállító trélerrel való kiérkezési idő maximum 6 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.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Csereautó biztosítása 24h-t meghaladó javítás esetén (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 55 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/03/2021
Befejezés: 28/02/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A II.2.5) pontban meghatározott Ár kritérium súlyszáma (75), az alábbi alszempontokból tevődik össze: 1.1.: 
Nevesített javítás díja (súlyszám: 50) (nettó Ft); 1.2.: Nem nevesített javítások óradíja (súlyszám: 20) (nettó Ft/
munkóra); 1.3.:Műszaki mentés díja (súlyszám: 5) (nettó Ft/km).
A Kbt. 61.§ (4) bek. alapján nem teszi lehetővé az ajánlatkérő a részajánlattételt, mert a közbeszerzés 
tárgyát egy területen végzendő, párhuzamosan teljesítendő, vagy egymásra épülő munkafolyamatokat 
magában foglaló, összetett feladat képezi, a gazd. recionalitással ellentétes volna. A gépjármű-javítási munkák 
homogének, jellegük, előírt műszaki paramétereik, alapján szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így az egyes 
tevékenységek együttes kezelése AK gazdasági érdeke.
Az ajánlatkérő részéről gazdasági szempontból fontos (összhangban a hatékony és felelős gazdálkodás 
elvével), hogy az alkatrészek árából adott kedvezmény értékelésre kerüljön. Erre figyelemmel alkalmazza jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a "Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%)" értékelési 
szempontot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok 
bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, 
amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés 
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b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
A Kbt. 67. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában - a Kbt. Második Része szerint lefolytatott jelen 
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése 
alapján (továbbiakban:”Kr.”) a II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) -ben 
felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, 
adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem 
állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv 
jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és -
szükség esetén -hozzájáruló nyilatkozatot. A Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének felsorolt kizáró okok fenn nem 
állását az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Közös ajánlattétel 
esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani (A 
nyilatkozattételre irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltak.) Amennyiben 
ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva 
kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján 
az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is 
be kell nyújtania 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) szerinti 
nyilatkozatot köteles az Ajánlattevő benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a 
Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) alapján a kizáró okokra 
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) -ben felsorolt kizáró okok 
fenn nem állását a 321/2015. Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet a Kbt.69. § (5)-(7) és (9)-(11),(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja 
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az 
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen 
pontban előírtak valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az Ajánlattevő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet (Továbbiakban: 
Kr.) 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell 
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a 
gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz 
Ajánlattevőnek e tekintetben elegendő az EEKD IV. rész α: („alfa”) pontját kell kitöltenie. A321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön 
formanyomtatványt nyújt be. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy 
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az 
EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtania 321/2015. (X.30.)Korm. 
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rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig 
e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási 
módokkal azonos módon kell igazolnia a megfelelést. A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására 
felhívott Ajánlattevőknek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelelnek a következőknek: M/1. 
(M/1.1. és M/1.2.) alkalmassági követelmény vonatkozásában ajánlattevő, adott esetben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet köteles bemutatni a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a 
szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - Nyilatkozat, amely 
tartalmazza a szakember megnevezését (nevét), szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését és 
a szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel adatokat, - a szakember szakmai tapasztalatát és 
végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely alkalmas az alkalmassági követelménynek 
való megfelelés maradéktalan igazolására (a releváns szakmai tapasztalatra vonatkozó gyakorlati idő 
kezdő és befejező dátumát kell feltüntetni, év/hó bontásban) (szakmai tapasztalat számításánál az AK a 
párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe) 
- képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, - a szakember által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír és, hogy az AT nyertessége 
esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan 
kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen 
szempontból akadályozná. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen 
az előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek)! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Irányadó a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és 
(11) bekezdéseiben és az Kbt.69.§ (11a) bekezdésében foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő - az szerződés teljesítésébe bevonni kívánt- 
autószerelő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap, gépjárművek javítása és/vagy karbantartása 
területén szerzett szakmai gyakorlati idővel (OKJ 5452502 autószerelő képzettséggel vagy azzal egyenértékű 
képzettséggel rendelkező szakember).
M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő - az szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt- karosszérialakatos szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap, gépjárművek javítása és/vagy 
karbantartása területén szerzett szakmai gyakorlati idővel (OKJ 3452506 képzettséggel vagy azzal egyenértékű 
képzettséggel rendelkező szakember).
Az M.1.1 - M.1.2. pontokban előírtak vonatkozásában az átfedés megengedett, azaz ugyanazzal szakemberrel 
is igazolható az alkalmasság, ha a szakember rendelkezik mindkét vizsgált képzettséggel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésalapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimum követelményeknek 
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági 
követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, 
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerz. és kifiz.-ek pénzneme: HUF. Megrendelő eseti megrendeléssel rendeli meg a 
szolgáltatásokat. A kifizetésre von. felt.: a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás útján a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. § -t, és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdést is figyelembe véve. Az Vállalkozót 
kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített szolgáltatások vonatkozásában illeti meg a 
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vállalkozói díj. Előleg nincs. Kifizetésre a ténylegesen megrendelt és teljesített (teljesítésigazolással elfogadott) 
szolgáltatások alapján kerül sor. A részl. felt.-t a szerződésterv. tart.
Jelen szerződésre is irányadó a Kbt. 27/A §-ban fogalt rendelkezések.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/09/2020
Helyi idő: 11:00

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

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/09/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) 
Korm.rendelet (EKRr.) 15. § (2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő (Tov.: AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszer által 
üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le [Kbt.40.§ (1)]. Erre figyelemmel az 
ajánlatokat (Továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 11. §-ának (9) bekezdésében 
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foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat 
benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és 
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr.6.§(1)].
3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell 
lenniük a Kbt. 41/A. §-ának (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. Az ajánlattevő (Továbbiakban: AT) alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn 
nem állásának igazolása az Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdése alapján is történhet.
5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a 
közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. alapján vizsgálja.
6. Ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni (Kbt.66.§ (5)) az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével, figyelemmel az 
EKRr. 11.§ (1) bekezdésére.
7. AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában Kbt.66.§ (2) és (6) bekezdése 
szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is). Továbbá AJ-nak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát 
elektronikus űrlap formájában a Kbt. 65.§ (7) bekezdése (nemleges nyilatkozat esetén is) vonatkozásában. 
Dokumentumok benyújtására irányadó: Kbt.47.§ (2), (2a); Kbt. 41/A.§.
8. Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös AT).
9. AT-k alkalmasságának feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (M/1.)
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e)-t.
11. Kbt.73.§(5): AK a közbeszerzési dokumentumokban (Továbbiakban: KD) közli a szervezetek nevét, 
amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek meg kell felelni.
12. AK kizárja projekttársaság létrehozását AT és közös AT-k vonatkozásában.
13. Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén, a magyar nyelvű fordítását csatolni kell a KD-ban 
meghatározottak szerint.
14. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben jelen AF feladásának napján érvényes 
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
15. Nyertes AT-nek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára 
megismerhetővé kell tennie, a Kbt.143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesítenie kell.
16. Hiánypótlás vonatkozásában irányadó a Kbt.71.§, Kbt.71.§ (5)-(6)-a. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti 
korlátozást nem alkalmazza.
17. Irányadó idő: közép-európai (CET) idő.
18. Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös AT).
19. Kbt.54.§: az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20. Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§ (1)-(4). Az AJ-nak tartalmaznia kell az AT üzleti titokra vonatkozó 
nyilatkozatát elektronikus űrlap formájában (nemleges nyilatkozat esetén is).
21. Faksz: dr. Domján Ákos (lajstr.szám: 00075)
22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
23. Ajánlattevőknek az ajánlathoz a rendelkezésre bocsátott táblázatban foglaltak szerint részletes árajánlatot 
is be kell nyújtaniuk (ártáblázat). Az ártáblázatot teljes körűen beárazni szükséges. Az részletes árajánlat 
(ártáblázat) be nem nyújtása vagy az ártáblázat nem teljes körű beárazása az ajánlat érvénytelenségét vonja 
maga után. Az
24. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
25. Ajánlatkérő a két hónap ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért.
26. Ért.i szemp. a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bek. c)). A pontszámok alsó és felső határa: 0-10 
valamennyi rész esetében. Ért. módszer: 1. ért. szempont (Ajánlati árak (3 alszempontban, nettó Ft): fordított 
arányosítás (Az „ajánlati árak” 1. értékelési szempont keretében ajánlatkérő alszempontokat határoz meg 
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a jelen felhívásban részletezettek szerint. Az egyes alszempontok esetén az arányosítást az Ajánlatkérő 
alszempontonként külön-külön végzi el) A minőségi értékelési szempontok: – csereautó biztosítása (igen/
nem) értékelés módszere a pontozás. A nem válasz: 0 pont. Amennyiben az ajánlattevő biztosítani tudja, 
hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése csereautót biztosít, úgy az EKR-ben kitöltendő felolvasólap 
űrlapon a „IGEN” választ kell adni e körben. Az igen válaszra 10 pont jár; – Alkatrész referencia árából adott 
kedvezmény mértéke (%) (nem negatív egész számban kell megadni) esetében az értékelés módszere az 
egyenes arányosítás.
27. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz 
csatolni kell: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot. 
Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazás körét is.
28. Kieg. tájék. EKR keresztül.
29. Ha AT vagy az alk. ig.-a tekintetében igénybe vett más szervezet – átalakulásra, egyesülésre vagy 
szétválásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely adatát fel kívánja haszn., az ajánlatához csat. kell 
a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen az átalakulási, 
szétválási, vagy egyesülési szerződést, vonatkozó cégiratokat.
30. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.
31. Nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletei és a Ptk. szabályai irányadók.
32. Jelen közbeszerzési eljárásban irányadó a Kbt. 27/A. §-a.
33. A szerződés biztosítékai: Amennyiben a nyertes AT a szerz.-ben 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. AT.
34.További info.-t a KD tart.
35. Jelen közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzéssel 
kerül lefolytatásra.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
24/08/2020

28/08/2020 S167
https://ted.europa.eu/TED

9 / 9

mailto:dontobizottsag@kt.hu

