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Ajánlattételi felhívás

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 1/797-8719Fax:+36 1/780-7811Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

KEHOP gépjárművek adásvételeiKözbeszerzés 
tárgya:

Duna-Dráva Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000338592018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
35438540

Pécs HU231 7625

Tettye Tér 9.

Gerendás Róbert

gerendas.robert@gmail.com +36 72/517-200 +36 72/517-229

www.ddnp.hu/

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31829573

Budapest 1054

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Kiss Balázs

kozbeszerzes@meditkonzult.hu

www.ddnp.hu
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 sz.az.proj. 1db gépjárműII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

2Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9. NUTS-kód: HU231II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:120vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

34100000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Regionális/helyi szintű

Környezetvédelem

Árubeszerzés

KEHOP gépjárművek adásvételei

1. ajánlati rész: A KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 sz. azonosítójú projekt keretében 1 db új gépjármű adásvétele a szükséges 
üzembe helyezéssel és forgalomba helyezéssel 2. ajánlati rész: KEHOP-4.2.0-15-2016-00001 sz. azonosítójú projekt keretében 2 
db új gépjármű adásvétele a szükséges üzembe helyezéssel és forgalomba helyezéssel. AK felhívja a figyelmet,hogy a 
központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) 
Korm. rendelet alapján a tárgyi eljárásban beszerezni kívánt termékek közül az eljárás gépjárművek kiemelt termékeknek 
minősülnek, és így a központosított közbeszerzés hatálya alá tartoznak. Az ajánlatnak meg kell felelnie a14/2012.(VI. 8.)NFM 
utasításban foglalt állami normatívák köv.nek, tekintettel a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 9. §-ára Karakterkorlátozás miatt a 
továbbiak az adott ajánlati részeknél külön-külön kerül rögzítésre. II.1.5) kitöltése csak technikai jellegű, irányadó az adott 
résznél.
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Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

55. Plató kerékdobok közti szélessége (
mm)

104. Tüzelőanyag Fogyasztás (max: 10,0 l/
100 km) ( l/km)

103. Nyomaték (min: 400 Nm) ( Nm)

152. Gépjármű teljesítménye (min.: 110 kW
) (kW)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1. ajánlati rész: A KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 sz. azonosítójú projekt keretében 1 db új gépjármű adásvétele a szükséges 
üzembe helyezéssel és forgalomba helyezéssel Normatív követelmények + felszereltség csomagok: 5 személyes áruszállító (
Pick-up) terepjáró gépjárművek Meghatározott paraméterek Hosszúság maximum 5500 mm Szélesség maximum 1990 mm 
Magasság 1570 mm értéknél nagyobb Szabad Magasság 190 mm értéknél nagyobb Tengelytáv legalább 3085 mm Szállítható 
személyek száma 5 fő Maximális gázlómélység legalább 700 mm Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3 500 kg 
Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag Ajtószám 4 ajtó Karosszéria/felépítmény duplakabinos platós 
Légkondicionáló berendezés kötelező opció (ko) Zárt rakodótér kötelező opció (ko) Gépjármű teljesítménye legalább 110 kW 
Nyomaték 400 Nm értéknél nagyobb Üzemanyag Típusa dízelolaj Üzemanyag Fogyasztás maximum 10,0 l/100 km 
Környezetvédelmi Besorolás EURO VI Hengerűrtartalom (Dízel) legalább 2393 cm3 Minimum felszereltség - ködlámpa hátsó - 
vezető és utasoldali első légzsák - oldallégzsákok elől - függöny (fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz - hárompontos 
automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez - övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken - fejtámla valamennyi 
üléshez - állítható fejtámla valamennyi üléshez - állítható kormányoszlop - blokkolásgátló (ABS) - elektronikus stabilitás vezérlés (
ESP) - kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű - állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás - zárt üzemanyagtöltő 
nyílás - legalább CD-s rádió - indításgátló (biztosítók által elfogadott) - szervokormány - belső levegőkeringtetés - pollenszűrő - 
légkondicionáló berendezés - Saját extrák: o teljes értékű pótkerék o emelő Szín: zöld, barna, fekete, szürke, fehér. További 
felszereltség: - teljes haspáncél (védendő alkatrészek minimum: hűtő-motor-váltó-osztómű) minimum 3 mm acélból - 
kivehető-mosható üléshuzat garnitúra (sötét színű) - platóajtó tömítés - tetőcsomagtartó keresztrúd - a jármű típusához pontosan 
illeszkedő peremes hótálca (gumiszőnyeg) - min. 16"-os, legalább acél keréktárcsák, a gyárival megegyező méretű terepgumi 
abroncsok (referencia gumiabroncs: R16 BF Goodrich All-Terrain T/A KO2) Felhasználás 50% terep; 50% közút. A fentiekben, 
illetve a műszaki leírásban megadott műszaki paraméterek minden esetben a minimálisan elvárt paraméterek, amelyeknél AK 
számára kedvezőbb ajánlat tehető. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása 
esetén az egyenértékűséget az ATnek az ajánlatában igazolnia kell. Valamennyi ajánlati rész esetén: AK felhívja a figyelmet, 
hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (
V.25.) Korm. rendelet alapján a tárgyi eljárásban beszerezni kívánt termékek közül az eljárás gépjárművek kiemelt termékeknek 
minősülnek, és így a központosított közbeszerzés hatálya alá tartoznak. Az ajánlatnak meg kell felelnie továbbá a 14/2012. (VI. 8.
) NFM utasításban foglalt állami normatívák követelményeinek, tekintettel a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 9. §-ára.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

34100000-8

Fő CPV-kód:

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9.

Igen

Igen

Nem
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HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

34100000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - KEHOP-4.2.0-15-2016-00001 sz.sz.proj. 2db gépjárműII.2.1) Rész száma, elnevezése:

I. ajánlati rész: A szerződés hatályba lépésétől számított 120 naptári nap. A szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján 
lép hatályba. Megrendelő előteljesítést elfogad.

II.2.13) További információ:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00064Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

601. Nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium: Igen

120

Nem

Nem

Nem

Igen
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Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

601. Nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Ár kritérium:

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Költség kritérium:

55. Plató kerékdobok közti szélessége (
mm)

104. Tüzelőanyag Fogyasztás (max: 10,0 l/
100 km) ( l/km)

103. Nyomaték (min: 400 Nm) ( Nm)

152. Gépjármű teljesítménye (min.: 110 kW
) (kW)

Súlyszám / JelentésekMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

2. ajánlati rész: KEHOP-4.2.0-15-2016-00001 sz. azonosítójú projekt keretében 2 db új gépjármű adásvétele a szükséges üzembe 
helyezéssel és forgalomba helyezéssel. Normatív követelmények + felszereltség csomagok: 5 személyes áruszállító (Pick-up) 
terepjáró gépjárművek Meghatározott paraméterek Hosszúság maximum 5500 mm Szélesség maximum 1990 mm Magasság 
1570 mm értéknél nagyobb Szabad Magasság 190 mm értéknél nagyobb Tengelytáv legalább 3085 mm Szállítható személyek 
száma 5 fő Maximális gázlómélység legalább 700 mm Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3 500 kg Gépjármű 
normatív felszereltsége felszereltség csomag Ajtószám 4 ajtó Karosszéria/felépítmény duplakabinos platós Légkondicionáló 
berendezés kötelező opció (ko) Zárt rakodótér kötelező opció (ko) Gépjármű teljesítménye legalább 110 kW Nyomaték 400 Nm 
értéknél nagyobb Üzemanyag Típusa dízelolaj Üzemanyag Fogyasztás maximum 10,0 l/100 km Környezetvédelmi Besorolás 
EURO VI Hengerűrtartalom (Dízel) legalább 2393 cm3 Minimum felszereltség - ködlámpa hátsó - vezető és utasoldali első 
légzsák - oldallégzsákok elől - függöny (fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz - hárompontos automatikus biztonsági öv 
valamennyi üléshez - övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken - fejtámla valamennyi üléshez - állítható fejtámla 
valamennyi üléshez - állítható kormányoszlop - blokkolásgátló (ABS) - elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) - kipörgésgátló vagy 
(részben) önzáró differenciálmű - állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás - zárt üzemanyagtöltő nyílás - legalább CD-s rádió - 
indításgátló (biztosítók által elfogadott) - szervokormány - belső levegőkeringtetés - pollenszűrő - légkondicionáló berendezés - 
Saját extrák: o teljes értékű pótkerék o emelő Szín: zöld, barna, fekete, szürke, fehér. További felszereltség minden autóhoz: - 
teljes haspáncél (védendő alkatrészek minimum: hűtő-motor-váltó-osztómű) minimum 3 mm acélból - kivehető-mosható üléshuzat
garnitúra (sötét színű) - platódoboz - platóajtó tömítés - tetőcsomagtartó keresztrúd - a jármű típusához pontosan illeszkedő 
peremes hótálca (gumiszőnyeg) - min. 16"-os, legalább acél keréktárcsák, a gyárival megegyező méretű terepgumi abroncsok (
referencia gumiabroncs: R16 BF Goodrich All-Terrain T/A KO2) Felhasználás 50% terep; 50% közút. A fentiekben, illetve a 
műszaki leírásban megadott műszaki paraméterek minden esetben a minimálisan elvárt paraméterek, amelyeknél AK számára 
kedvezőbb ajánlat tehető. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ATnek az ajánlatában igazolnia kell. Valamennyi ajánlati rész esetén: AK felhívja a figyelmet, hogy a 
központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) 
Korm. rendelet alapján a tárgyi eljárásban beszerezni kívánt termékek közül az eljárás gépjárművek kiemelt termékeknek 
minősülnek, és így a központosított közbeszerzés hatálya alá tartoznak. Az ajánlatnak meg kell felelnie továbbá a 14/2012. (VI. 8.
) NFM utasításban foglalt állami normatívák követelményeinek, tekintettel a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 9. §-ára.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9.

Igen

Igen

Nem

Igen
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

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

" II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama" rész kitöltése csak technikai jellegű, 
irányadó ugyanis, hogy a teljesítés határideje legkésőbb 2018. október 31-e. A szerződés a mindkét fél által történő aláírás 
napján lép hatályba. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

II.2.13) További információ:

KEHOP-4.2.0-15-2016-00001Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust 
kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

NemOpciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

-Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

76

Nem

Nem

Nem

Igen

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik. E tekintetben AK külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62 § (1) q.) pontja szerinti 
kizáró ok alkalmazására.

AT a -Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nyilatkozatot az EKR rendszerben erre szolgáló űrlap segítésével 
nyújtja be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ATnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy 
nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint AT köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. 
§ (2) bekezdése alapján AT az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 
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Valamennyi ajánlati rész esetén: AT és – amennyiben AT valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy 
személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P/1. 1. ajánlati rész: P/1 Alkalmatlan az AT, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 6 000 000 - forintot. 2. 
ajánlati rész: P/1 Alkalmatlan az AT, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 13 000 000,- forintot. 
Karakterkorlátozás miatt a "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmassá Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:" folytatása itt: A 
Kbt. 65. § (11) bek. alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek 
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd 
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése 
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek 
az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. AK a 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság P/1. feltételeit és igazolását a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK 
felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra. AK felhívja az ATk figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. 
rendelet 12. § (2) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági 
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az 
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás 
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás 
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmassági minimum követelmények:

Valamennyi ajánlati rész esetén: AT és – amennyiben AT valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy 
személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. AT és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni. AT és – amennyiben AT 
valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott 
alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az AKnek a Kbt. 69. § (
4) és (6) bek. szerinti felhívására kötelesek benyújtani. A Kbt. 69. § (4) bek.ben foglaltak alapján amennyiben az AT az igazolásokat 
korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Valamennyi 
ajánlati rész esetében: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ATnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bek. alapján alkalmazandó a 
67. § (1) bek.szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az 
előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. 
§ (4)-(6) bek. alapján felhívott ATk az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: P/1 ATnek a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás megküldésnek napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) 
bek.ben foglalt lehetőségekre. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös
ATk együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk vagy részvételre 
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az AKt, az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kárt megtérítéséért. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmassági minimum 
követelmények:" címszó alatt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlatkérő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró 
okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, 
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az AK a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ATt, vagy 
alvállalkozót, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. Az 
öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban e körben az AK elfogadja
a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti eljárást. AK felhívja az ATk figyelmét a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) 
bekezdésére.
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Pénzügyi fedezet biztosítása az alábbiakból: 1. ajánlati rész: KEHOP-4.1.0-15-2016-00064 sz. azonosítójú projekt 2. ajánlati rész: 
KEHOP-4.2.0-15-2016-00001 sz. azonosítójú projekt Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: AT 1 db számla benyújtására jogosult. 
AK részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Támogatás intenzitása: 100 %, formája: utófinanszírozás. AKként szerződő fél a szerződés 
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ATként szerződő fél teljesítésétől, vagy
az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján.Igazolt teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla AK általi 
kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak szerint. Továbbiak a 
közbeszerzési dokumentumokban. Előleg nincsen.Fizetés,ajánlattétel FT-ban.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér. Meghiúsulási kötbér. Jótállás. Teljesítési biztosíték. Továbbiak a 
közbeszerzési dokumentumokban.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

M/1. 1. ajánlati rész: M/1 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 
évben a közbeszerzés tárgya (gépjármű adásvétel) szerinti olyan referenciával/referenciákkal, amely az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített, befejezett, legalább 1 db legalább 5 fő szállítására alkalmas 5 személyes áruszállító (Pick-up) terepjáró 
gépjárművek adásvételére vonatkozó referenciamunkával. 2. ajánlati rész: M/1 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgya (gépjármű adásvétel) szerinti olyan referenciával/
referenciákkal, amely az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 1 db legalább 5 fő szállítására 
alkalmas 5 személyes áruszállító (Pick-up) terepjáró gépjárművek (platódobozzal, valamint platóajtó tömítéssel) adásvételére 
vonatkozó referenciamunkával AK a gépjármű adásvétele alatt az adásvétel mellet a szükséges üzembe helyezést és forgalomba 
helyezést is érti. AK a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (1a) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ugyanaz 
referencia mindkét ajánlati részben felhasználható, amennyiben az adott rész feltételeinek megfelel. Karakterkorlátozás miatt a a "III
.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:" folytatása itt: AK a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M/1. feltételeit és igazolását a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK felhívja az ATk 
figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának 
körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy 
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a 
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek
, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmassági minimum követelmények:

bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. AT és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni. AT és – amennyiben AT 
valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott 
alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az AKnek a Kbt. 69. § (
4) és (6) bek. szerinti felhívására kötelesek benyújtani. A Kbt. 69. § (4) bek.ben foglaltak alapján amennyiben az AT az igazolásokat 
korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Valamennyi 
alkalmassági feltétel kapcsán ATnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bek. alapján alkalmazandó 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az előzetes igazolás során elfogadja az 
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ATk az
alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1 ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. 
§ (1) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a 
közbeszerzés tárgya (Gépjármű adásvétel) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § rendelkezései 
szerint. Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: -a teljesítés ideje (év, hónap, nap), -a 
szerződést kötő másik fél megnevezése; -a szállítás tárgya, mennyisége; továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság 
megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. AK rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő 
referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban 
az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját 
hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bek.ben meghatározottakra is. (kérjük emiatt a 
teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). AK az alkalmassági 
feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdéseire. Az alkalmassági feltétel 
kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) bek.nek megfelelően van lehetőség. AK a 321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 21 § (1a) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett,
de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Karakterkorlátozás miatt a továbbiak a "III.1.3) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság Az alkalmassági minimum követelmények:" címszó alatt.
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Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)30vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Indokolás:

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

2018.07.30. 10:00

HU

2018.07.30. 12:00

Nem
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2018.07.17.V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek.t. 2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás 
keretében a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az ajánlattételi határidőben nem 
nyújtanak be legalább két ajánlatot. 3. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (
6) bek.nek megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban 
nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás
. 4. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását. 5. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt
. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban 
nyilatkozni kell. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített 
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. alapján. 6. 
AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. AT a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az arra
vonatkozó űrlap kitöltésével nyújtja be. 8. Gazdasági szereplő az EKR-ben a regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 9. ATnek 
a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (4) bek. alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti 
nyilatkozatát. 10. AT köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rend. alapján ajánlatában megjelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ha AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú 
nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges. 11.A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. 12. Az ajánlat 
benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap 13. Az AK és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a 424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. A Kbt. 50. § (2) bek. c) pontja szerinti, a közbeszerzési
dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes elektronikus elérhetőségre irányadó az EKR Rendelet 14. § (1) 
bekezdése, mely szerint ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként a közbeszerzési dokumentumok elektronikus 
elérhetőségének megjelölésére utal [Kbt. 50. § (2) bek. c) pont, 84. § (1) bekezdés c) pont, 92. § (1) bek. c) pont, 94. § (4) bek. c) 
pont], ez alatt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében azt az információt kell érteni, hogy a közbeszerzési dokumentumok az
EKR-ben milyen elérhetőségen érhetőek el. 14. Valamennyi ajánlati rész esetén: AK nem enged többváltozatú (alternatív) 
ajánlattételt. 15. AK tárgyi közbeszerzési eljárás valamennyi részajánlata esetén a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli valamennyi ajánlati résznél. 16. Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó: Dr.Garancsy Georgina (00229) 17. Továbbiak a közbeszerzési dokumentumokban.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:




