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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232512-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Esztergom: Személygépkocsik
2018/S 102-232512
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
EKRSZ_90954612
Strázsa hegy
Esztergom
2509
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 12001168
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dinpi.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/EKR000121422018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Vörös József ügyvéd
Petőfi Sándor utca 10. III/11.
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vörös József
Telefon: +36 17858353
E-mail: iroda@drvoros.hu
Fax: +36 17847126
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dinpi.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000121422018/reszletek

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
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Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)

Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Gépjárművek és kapcsolódó felszerelések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000121422018

II.1.2)

Fő CPV-kód
34110000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Gépjárművek és azokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése adásvételi szerződés keretében.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
7 db személygépjármű beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34110000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, az Eladó telephelye, budapesti telephely hiányában a Vevő központi ügyfélfogadási irodája (1121
Budapest, Költő u. 21.).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
7 db új személygépjármű beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.
Kötelező műszaki követelmények:
3

Meghajtás: Euro VI. besorolású motor, amely minimum 1200 maximum 1600 cm .
Méret: legalább 4 személyes.
Meghajtási rendszer: kapcsolható összkerékhajtás.
Felfüggesztés: Elől-hátul merev tengely.
Részben zárható kapcsolható hátsó differenciálmű.
o

Első terepszög: 30 .
Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű.
Láncos vezérlés.
Ajtók száma: 3.
Szabad hasmagasság (mm) min 180.
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Gyári manuális klíma.
ABS.
Vonóhorog.
Csörlő az első lökhárítóba integrálva, kevlár kötéllel.
Front és osztóműpáncél 4-6 mm-es duralumíniumból vagy 2 mm-es acélból.
Metálfény, sötét szín, zöld a preferált.
Peremes padlótálca.
Első-hátsó sárfogók.
Ködlámpa első és hátsó (utángyártott is elfogadott).
Rádió, kihangosító utángyártott is elfogadott.
Szervokormány.
Elektromos első ablakemelő.
Központi zár.
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök.
ESP (menetstabilizátor).
Csomagtartótálca.
12 V-os csatlakozó elől-hátul
Tetőcsomagtartó.
Minimum 2 légzsák.
Plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 36 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználásának mértéke (vegyes
fogyasztás gyártói hivatalos katalógus alapján) (l/100 km, min. 8 l/100 km, max. 4 l/100km) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
8 db 5 személyes áruszállító terepjáró beszerzése

31/05/2018
S102
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3 / 15

HL/S S102
31/05/2018
232512-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

4 / 15

Rész száma: 2
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34113300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, az Eladó telephelye, budapesti telephely hiányában a Vevő központi ügyfélfogadási irodája (1121
Budapest, Költő u. 21.).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
8 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó gépjármű beszerzése
és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.
Kötelező műszaki követelmények:
Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgk.).
Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor.
Kapcsolható összkerékhajtás,
100 %-ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott)
a hátsó tengelyen,
Maximális nyomaték legalább 350 Nm,
Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO2): maximum 183 g/km.
Szabad hasmagasság minimum 210 mm,
Üzemanyagtartály min. 60 l,
Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,
Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,
Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium.
Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű.
Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval.
Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső.
Csomagrögzítő kampókkal.
Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten.
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök.
Távirányítású központi ajtózár és immobilizer.
Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés.
Elektromos ablakemelők elöl-hátul.
12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul
Rádió.
Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld.
1 db csörlő, előre az autó tömegének megfelelő teherbírással, forgalmiban megjelenítéssel
Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő.
Peremes padlótálca.
Plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz.
Tetősín, tetőcsomagtartóval.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 36 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 15
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Minőségi kritérium - Név: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználásának mértéke (vegyes
fogyasztás gyártói hivatalos katalógus alapján) (l/100 km, min. 10 l/100 km, max. 5,5 l/100km) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
2 db 5 személyes áruszállító terepjáró beszerzése
Rész száma: 3

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34113300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, az Eladó telephelye, budapesti telephely hiányában a Vevő központi ügyfélfogadási irodája (1121
Budapest, Költő u. 21.).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Kötelező műszaki követelmények:
Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgk.).
Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor.
Kapcsolható összkerékhajtás,
100 %-ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott)
a hátsó tengelyen,
Maximális nyomaték legalább 350 Nm,
Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO2): maximum 183 g/km.
Szabad hasmagasság minimum 210 mm,
Üzemanyagtartály min. 60 l,
Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,
Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,
Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium.
Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű.
Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval.
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Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső.
Csomagrögzítő kampókkal.
Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten.
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök.
Távirányítású központi ajtózár és immobilizer.
Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés.
Elektromos ablakemelők elöl-hátul.
12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul
Rádió.
Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld.
Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő.
Peremes padlótálca.
Plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz.
Tetősín, tetőcsomagtartóval.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 36 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználásának mértéke (vegyes
fogyasztás gyártói hivatalos katalógus alapján) (l/100 km, min. 10 l/100 km, max. 5,5 l/100km) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: LIFE16-NAT/IT/000245,LIFE4OAKForest

II.2.14)

További információk
További európai uniós projekt szám, amellyel a beszerzés kapcsolatos: LIFE14 NAT/SK/001306 Duna LIFE.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
5 db 5 személyes áruszállító terepjáró beszerzése
Rész száma: 4

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34113300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
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A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, az Eladó telephelye, budapesti telephely hiányában a Vevő központi ügyfélfogadási irodája (1121
Budapest, Költő u. 21.).
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Kötelező műszaki követelmények:
Duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgk.).
Legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor.
Kapcsolható összkerékhajtás,
100 %-ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n keresztül is elfogadott)
a hátsó tengelyen,
Maximális nyomaték legalább 350 Nm,
Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO2): maximum 183 g/km.
Szabad hasmagasság minimum 210 mm,
Üzemanyagtartály min. 60 l,
Legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,
Legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,
Haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium.
Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű.
Vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval.
Erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső.
Csomagrögzítő kampókkal.
Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű színére fényezetten.
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök.
Távirányítású központi ajtózár és immobilizer.
Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés.
Elektromos ablakemelők elöl-hátul.
12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul
Rádió.
Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld.
Bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő.
Peremes padlótálca.
Plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz.
Tetősín, tetőcsomagtartóval.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 36 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználásának mértéke (vegyes
fogyasztás gyártói hivatalos katalógus alapján) (l/100 km, min. 10 l/100 km, max. 5,5 l/100km) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
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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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00054

II.2.14)

További információk
További európai uniós projekt szám, amellyel a beszerzés kapcsolatos: KEHOP-4.1.0-15-2016-00008,
VEKOP-4.2.1-15-2016-00005, KEHOP-4.1.0-15-2016-00024, VEKOP-4.2.1-17-2017-00001.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Gumiabroncsok beszerzése és beszerelése
Rész száma: 5

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34351100

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, az Eladó telephelye, budapesti telephely hiányában a Vevő központi ügyfélfogadási irodája (1121
Budapest, Költő u. 21.).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Gumiabroncsok beszerzése és beszerelése az Ajánlatkérő részére már rendelkezésre álló gépjárművekbe
adásvételi szerződés keretében.
Haszongépjármű típusa, gumiabroncs típusa, gumiabroncsok db száma:
Ford Ranger, 235/75 R15 Mud terrain, 26.
Toyota Hilux, 225/75 R16 Mud terrain, 13.
Landrover, 215/65 R16 Mud terrain, 15.
Freelander, 235/85 R16 Mud terrain, 4.
Suzuki Jimny, 195/80/R15 Mud terrain, 12.
Suzuki Grand Vitara, 215/70 R16, Mud terrain, 4.
Suzuki Grand Vitara, 225/70 R16 Mud terrain, 4.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott gumiabroncs rendelkezik 3 betétes oldalfallal (Igen/Nem, Igen válasz:
10 pont, Nem válasz: 0 pont) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
A szerződés meghosszabbítható: nem
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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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004

II.2.14)

További információk

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Kiegészítő felszerelések beszerzése és beszerelése
Rész száma: 6

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
34631200

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, az Eladó telephelye, budapesti telephely hiányában a Vevő központi ügyfélfogadási irodája (1121
Budapest, Költő u. 21.).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Kiegészítő felszerelések (vonóhorog, tetőboksz, csörlő, tetőcsomagtartó) beszerzése és beszerelése az
Ajánlatkérő részére már rendelkezésre álló gépjárművekbe adásvételi szerződés keretében.
1 db boksz platóbéléssel meglévő Toyota Hilux gépjárműhöz
2 db vonóhorog meglévő Ford Ranger gépjárműhöz, vizsgáztatással
2 db csörlő meglévő Suzuki Jimny személygépjárműhöz, vizsgáztatással
1 db tetőcsomagtartó meglévő Suzuki Jimny személygépjárműhöz
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A megajánlott vonóhorog függesztett terhelésének mértéke (gyártói hivatalos
katalógus alapján, kg, min. 70 kg, max. 100 kg) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. A megajánlott vonóhorog leszerelhető (Igen/Nem, Igen válasz: 10 pont, Nem
válasz: 0 pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004

II.2.14)

További információk

10 / 15

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 valamennyi rész esetében:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki.
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az
előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §ában foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak
megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlattevő csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (1. rész:
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személygépjárművek szállítása, 2.-4. rész: áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek szállítása, 5. rész:
gumiabroncsok szállítása és felszerelése, 6. rész: gépjármű kiegészítő felszerelések (vonóhorog, tetőboksz,
csörlő, tetőcsomagtartó) szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a
nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. rész: személygépjárművek szállítása, 2.-4. rész: áruszállító
(pick-up) terepjáró haszongépjárművek szállítása, 5. rész: gumiabroncsok szállítása és felszerelése, 6. rész:
gépjármű kiegészítő felszerelések (vonóhorog, tetőboksz, csörlő, tetőcsomagtartó) szállítása és szerelése)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el.
1. rész: a 23 000 000 HUF-ot;
2. rész: a 47 000 000 HUF-ot;
3. rész: a 11 000 000 HUF-ot;
4. rész: a 29 000 000 HUF-ot;
5. rész: a 1 500 000 HUF-ot;
6. rész: a 750 000 HUF-ot;
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (1. rész:
személygépjárművek szállítása, 2.-4. rész: áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek szállítása,
5. rész: gumiabroncsok szállítása és beszerelése, 6. rész: gépjármű kiegészítő felszerelések (vonóhorog,
tetőboksz, csörlő, tetőcsomagtartó) szállítása és beszerelése) megfelelő szállításainak ismertetését tartalmazó
nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással.
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Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia
azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés
megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
— teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma
vagy e-mail-címe,
— a szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
1.-4. rész:
M2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a szállítandó
személygépjárművek olyan leírásával, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrizhető.
A leírásnak a következő paramétereket kell tartalmaznia: CO2, NOx, NMHC és PM kibocsátás értékei és a
jármű motorjának 1999/100/EC előírás szerinti besorolása (típusbizonyítványban szereplő értékek).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített:
1. rész:
Legalább 5 db összkerék meghajtású személyszállító gépjármű leszállítására vonatkozó, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
2. rész:
Legalább 6 db összkerék meghajtású áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek leszállítására
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
3. rész:
Legalább 1 db összkerék meghajtású áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek leszállítására
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
4. rész:
Legalább 3 db összkerék meghajtású áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek leszállítására
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
5. rész:
Legalább 48 db Mud terrain típusú gumiabroncsok leszállítására és beszerelésére vonatkozó, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
6. rész:
Legalább 1 db gépjármű vontatóhorog és 1 db gépjármű csörlő leszállítására és beszerelésére vonatkozó, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
A referencia több szerződés útján is teljesíthető, továbbá a követelményeknek való megfelelés ugyanazon
szerződéssel is igazolhatóak.
1.-4. rész:
31/05/2018
S102
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

12 / 15

HL/S S102
31/05/2018
232512-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

13 / 15

M2. A szállítandó személygépjárművek – a 48/2011 (III.30.) Kormány rendeletben foglaltakra figyelemmel –
nem teljesítik az alábbi határértékeket:
— a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxid (NOx), a nem metán szénhidrogének (NMHC) és a részecske
kibocsátás (PM) tekintetében legalább Euro 6 (Euro VI) norma szerinti minősítés.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozza, a kifizetés ún. utófinanszírozással történik. Erre
tekintettel a benyújtott számla támogatott részének kiegyenlítése a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai
szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. §(1), (5), (6) bekezdésében foglalt előírásokra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5), (6), valamint a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül.

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: 04/07/2018
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 ajánlati kötöttség végső dátuma: 02/09/2018

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/07/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:

31/05/2018
S102
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

13 / 15

HL/S S102
31/05/2018
232512-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

14 / 15

Lásd ajánlati felhívás I.3. pontja.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) e̋s (6) bekezde̋sei szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
2. A közbeszerzési dokumentumok jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig.
3. Ak nem ír elő ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó kötelezettséget.
4. Ak nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5. Ak az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1., III.1.3. pont M1.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0 -10 pont. Értékelés módszere: 1.-4. rész: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1. számú
minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás; a 2. számú minőségi szempontok esetében arányosítás;
5. rész: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1. számú minőségi szempont esetében pontozás; 6.
rész: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1. számú minőségi szempont esetében arányosítás, a
2. számú minőségi szempont esetében pontozás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.
7. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− tartalomjegyzéket és felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati
szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok).
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9.
§ (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát.,
− a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (eredeti aláírt példányban).
− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is).
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
− szakmai ajánlatot (a megajánlott termék gyártói vagy a gyártó által aláírt műszaki leírását/prospektusát,
mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a termék típusát, származási helyét, műszaki
paramétereit. A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat a KD tartalmazza).
8. Ak jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. Ak a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján akként rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglaltak alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1-4. rész esetében Eladó köteles a jótállási időszak alatt a kopó-forgó
alkatrészek tekintetében 20 %, a karbantartási munkadíjak tekintetében 15 % kedvezményt biztosítani Vevő
részére a mindenkor hivatalos listaáraihoz képest.
11. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, 00102.
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VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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:
A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
28/05/2018
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