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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341481-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások
2016/S 190-341481

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna, főosztályvezető
Telefon:  +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
Fax:  +36 13226438
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bkv.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

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

II.1.1) Elnevezés:
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2017. évre.
Hivatkozási szám: BKV T-265/16

II.1.2) Fő CPV-kód
66510000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.bkv.hu
http://www.bkv.hu/beszerzesek
http://www.bkv.hu
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KFGB
Járműtípus Mennyiség(db)
Buszok esetén utas ülőhely gépjármű vezetővel együtt
Busz >80 1121
Busz 43-79 67
Busz 20-42 25
Busz 10-19 6
Lassú jármű 4
Munkagépek 1
Pótk. < 0,75 t 1
Pótk. 0,75 t – 10 t 3
Próbarendszám 8
Szgk. 101 kW – 180 kW 26
Szgk. 71 kW – 100 kW 36
Szgk. 51 kW – 70 kW 24
Szgk. 38 kW – 50 kW 1
Tgk. < 3,5 t 133
Tgk 3,5 t – 12 t 24
Tgk. > 12 t 24
Trolibusz 180
Összesen 1 684
A megadott mennyiség folyamatosan változhat,mely magában foglalja a biztosított járműállomány +20 %-os
növekedésének lehetőségét is. A Biztosításnak mind díjában,mind kockázatvállalásában követnie kell az év
közbeni állományváltozásokat.
A biztosítás feltételeinek részletezése az ajánlattételi szakasz közbeszerzési dokumentumaiban történik.
Az eljárás során Ajánlatkérő kifejezetten tárgyalni kíván az ajánlattevői teljesítésről és az ajánlatkérői
kötelezettségvállalásról a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.évi LXII. tv. által előírt feltételek
figyelembevételével.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

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)
66510000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
NUTS-kód: HU102
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest és Pest megye.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2017. évre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.évi
LXII. tv. által előírt feltételek figyelembevételével.
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Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás mintegy 1 684 gépjárműre (autóbuszok, trolibuszok, belszolgálati
járművek, személyes használatú személygépkocsik).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e).

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2017
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

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

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:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá tartozik
(figyelemmel a Kbt. 62. § (3)–(5) bek.-re és a Kbt. 63. § (3) bek.-re is).
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre
jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód:
Jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-
nek hatálya alá.
Részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 4. § (1) és (2) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok
hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4.§ (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is.)
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (2) bek. értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek
részt alkalmasság igazolásában, részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell
benyújtania.
Igazolási mód az elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-ben foglaltak értelemszerű alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően, 5 munkanapos határidő tűzésével – hívja fel ajánlattevő(ke)t, kétség esetén
részvételre jelentkező(ke)t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy részvételre jelentkező
nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. és 10. §-a szerint kell ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek igazolnia, illetve
az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy ajánlattevő/részvételre jelentkező nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-nek
hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. és 16. §-aira is).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bek. értelmében az ajánlattevő/részvételre jelentkező az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Szakmai alkalmasság a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján:
Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) rendelkeznie kell a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja,
valamint a 307/2015 (X. 27.) Korm. r. 4. § (4) bekezdése alapján a letelepedése szerinti országban előírt,
2014.évi LXXXVIII. törvény 41. §-ban rögzítetteknek megfelelő biztosítási tevékenység folytatásához szükséges
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy az előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Előzetes igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtása szükséges, amelyben elég a IV. Rész α (alfa) pontját kitölteni. Közös részvételi
jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Igazolási mód (ajánlatkérő által küldött külön felkérés alapján): ajánlatkérő, Kbt. 69. § (4)–(7) bek.- foglaltak
értelemszerű alkalmazásával tett, felhívására csatolni kell a letelepedése szerinti országban előírt, 2014.
évi LXXXVIII. törvény 41.§-ban rögzítetteknek megfelelő biztosítási tevékenység folytatásához szükséges
engedélyt, jogosítványt vagy az előírt szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentumot.
Alkalmassági követelmény: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkezők), amennyiben rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt, a 2014. évi LXXXVIII.
törvény 41.§-ban rögzítetteknek megfelelő biztosítási tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy az előírt szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-ben foglaltak értelemszerű alkalmazásával 5 munkanapos határidő
tűzésével küld írásbeli felkérést ajánlattevőnek, kétség esetén részvételre jelentkezőnek, az alábbi
dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek a
következők szerint:
P1: 321/2015 (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
beküldése nem szükséges.
— amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtásából) származó
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általános forgalmi adó nélkül számított, legalább 100 000 000 HUF árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
— A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a
részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására is támaszkodik.
— A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt a nyertes ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért
kár megtérítéséért.
— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3), (7) bek.-ben foglaltakra.
— a csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen
megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha
az előző lezárt üzleti évben a saját tőke értéke elérte az 1 000 000 000 HUF-ot.
— amennyiben a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha működési ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából (kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtásából) származó általános forgalmi
adó nélkül számított árbevétele elérte a 100 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel
meg.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezéssel egyidejűleg benyújtandó dokumentum):
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtása szükséges, amelyben elég a IV. Rész α (alfa) pontját kitölteni. Közös jelentkezés esetén a közös
jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Igazolási mód (ajánlatkérő által küldött külön felkérés alapján):
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.-ben foglaltak alkalmazásával 5 munkanapos határidő kitűzésével hívja
fel az ajánlattevőt, kétség esetén részvételre jelentkezőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják,
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek a következők szerint:
M1: Ismertetni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás
feladásától visszafelé számított 6 év során végzett legjelentősebb (közbeszerzés tárgya szerinti) szolgáltatásait
a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/
igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (év, hó, nap), a szerződést kötő
másik fél megnevezése, a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége, a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bek. alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és
a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban
foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
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másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a
részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Ez esetben – a Kbt 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – csatolni kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen
megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező),
ha rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 év során szerződésszerűen teljesített,
legalább 5 db olyan kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával,
amelyek összesen legalább 800 darab gépjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítására vonatkoznak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők
együttesen is megfelelhetnek.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a számlában megjelölt fizetési határidőtől számított 30 napon belül köteles
megfizetni a Kbt. 135. § (3) bekezdése, illetve adott esetben a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet, vagy jogi személy
létrehozatalát.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételeket határoz meg a biztosítási tevékenységről szóló
2014. évi LXXXVIII. törvény, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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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: 11/10/2016
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 11/12/2015

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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2017. második félév.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Közös részvételi jelentkezés esetén a jelentkezésnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
2. A részvételi jelentkezés benyújtásának követelményei az útmutatóban találhatóak.
3. A benyújtandó dokumentumok (az útmutatóban részletezett tartalommal): Kbt. 66. § (2), (4), (6) bek.
a), b) pontjai szerinti nyilatkozatok (nemleges tartalommal is), (5) bek. szerinti felolvasólap (68. § (4)
bek. szerinti tartalommal), Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is), kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén az erőforrások rendelkezésre állását igazoló nyilatkozat,
cégokmányok, aláírási jogosultság igazolása, közös részvételre jelentkezők részéről a Kbt. 35. § szerinti
nyilatkozat.
4. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja és helye:
Dátum: 11.10 2016. (nap/hó/év) Időpont 11:00 óra
Helyszín: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. B 303/b tárgyaló.
A Kbt. 68. § (3) bek. szerinti személyek jelen lehetnek a bontáson. További információk a jogosultakról és a
bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)–(3) és (5)–(6) bek.-ben találhatók.
5. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen,
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi honlapján (www.bkv.hu/beszerzesek). A dokumentumok letöltése az
eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre
jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie

www.bkv.hu/beszerzesek
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a részvételi határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentumokat letöltőnek kerül megküldésre. Az
elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentumok átvételét részvételre jelentkező által a közbeszerzési
útmutató mellékletét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1.
pontjában megjelölt fax, vagy email címre történő megküldése igazolja.
6. Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.1., III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek.
második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi
jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb
hiánypótlást elrendelni.
8. Ajánlatkérő a IV.2.2 és a VI.3.4-es pontokban megadott határidőket a 307/2015. (X. 27) Korm. rendelet 7. §
(1) bekezdésére tekintettel állapította meg.
9. A Kbt. 61. § (4) szerint az ajánlatkérő az alábbi indokok miatt nem teszi lehetővé a részajánlattételt:
Amennyiben a közbeszerzés egy szerződés keretén valósul meg a vállalkozói díjban az általános költségek
egyszer merülnek fel (pl. a teljesítéshez csak egy menedzsment költség kapcsolódik). A járművek egyedi
nevesítése a szerződés keretjellegére tekintettel nem lehetséges, ezért több szerződés megkötése az egyes
szerződéses kötelezettségek elkülönítését jelentősen megnehezítené. Az ajánlatkérő számára a megrendelői
feladatok hatékonyabban szervezhetők, így különösen a teljesítés ellenőrzése. Különös figyelemmel a flotta
beszerzés pénzügyi és gazdasági előnyeire, melyek költségmegtakarítást eredményeznek, és a szerződés
nyomon követését is jelentősen megkönnyíti.
10. Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 87. § (6) bek.-ben foglalt jogát.
11. A felhívás III.1.2) pontjában (P/1) meghatározott – forintban megadott – összeg a Magyar Nemzeti Banknak
az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán kerül
átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
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. 148–149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

