Kuczora Ügyvédi Iroda

Ajánlati felhívás
a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljáráshoz
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

AK24272

Postai cím: Váci út 35. VII. em.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1134

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Greksa Szlávna

Telefon: +36 13010695

E-mail: szlavna.greksa@erzsebettaborok.hu

Fax: +36 13010696

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. igen- nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://eljarasok.kuczora.hu/
◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
◯ a fent említett cím
másik cím:
Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda
Postai cím: Alkotmány u. 12. fsz. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kuczora Gergely ügyvéd
Telefon: (+36-1) 301-0695

Fax: (+36-1) 301-0696
E-mail: kozbeszerzes@kuczora.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
◯ a fent említett címre
a következő címre:
Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda
Postai cím: Alkotmány u. 12. fsz. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
◯Regionális vagy helyi hatóság

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi
szervezet
◯Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
◯ Általános közszolgáltatások

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯ Honvédelem

◯ Szociális védelem

◯ Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

◯ Környezetvédelem

◯ Oktatás

◯ Gazdasági és pénzügyek

◯ Egyéb tevékenység:

◯Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Hivatkozási szám: 2
Gyermekekért Alapítvány részére táboroztatáshoz szükséges szállítások
lebonyolítása érdekében 2018 évre.
II.1.2) Fő CPV-kód: 60172000-4
Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás ◯Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében buszok beszerzése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány részére táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében 2018 évre.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2
Érték áfa nélkül: [] Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ◯igen

nem

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat formájában történő ajánlat adását, mivel az akadályozná az
optimális közlekedésszervezést, és az autóbuszok megfelelő, igény szerinti átcsoportosíthatóságát adott
esetben.
Ajánlatok ◯ valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯ csak egy
részre nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei
Rész száma:
Gyermekekért Alapítvány részére táboroztatáshoz szükséges szállítások
lebonyolítása érdekében 2018-évre.”
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II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
További CPV-kód: 60172000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország
A megrendelő telephelyei: Zánkai Erzsébet Tábor: 8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz. és a Fonyódligeti
Erzsébet-tábor 8640 Fonyód, Virág utca 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében buszok beszerzése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány részére táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.
A táboroztatási szezon alatt igénybe venni kívánt járművek száma a műszaki leírás szerint.
A járművezető személyzetet ajánlattevőnek kell biztosítani.
Feladatok:
I.
Visegrádi négyek országából érkező gyerekek érkezése a Zánkai Erzsébet-táborba (Csehország,
Lengyelország, Szlovákia)
II.
Határon túli gyerekek érkezése a Zánkai Erzsébet-táborba, számukra szervezett buszos
utazás(Kárpátalja)

III.

Táborozók szállítása a Fonyódligeti Erzsébet-tábor, valamint a balatonboglári kikötő között

A műszaki leírásban felsorolt állomások között a megjelölt kezdő dátumon történő leszállítása valamit a
záró napon történő visszaszállítása az adott kiindulási állomásra.
A megadott útvonal, megállóhelyek és menetrend tájékoztató jellegű, változtatásának jogát az Ajánlatkérő
fenntartja. A szerződés folyamán a pontos indulási/érkezési időpontok az egyedi megrendelőkben kerülnek
rögzítésre, nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) ennek megfelelően kell rendelkezésre
állást biztosítania.
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása ajánlattevő kötelezettsége az ajánlatában meghatározott
időtartam alatt.
Elállási idő: Ajánlatkérő a díjmentesen történő elállás lehetőségét fenntartja az ajánlattevő által megajánlott
időtartam alatt.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása - határideje (óra) (minimum
1 óra, maximum 5 óra; kevesebb jobb)
Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora (hónap), (minimum
12 hónap, maximum 88 hónap; kevesebb jobb)
Adott utazás időpontjától, ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási
idő (óra) (minimum 24 óra, maximum 72 óra; kevesebb jobb)
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◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
Ár – Súlyszám:85
◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]
vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: 2018. szeptember 30.
A szerződés meghosszabbítható ◯ igen

nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]
vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok ◯ igen

nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

igen ◯ nem Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az. igénybe vett jármű mennyiség mellett opcionálisan +2 db. azonos
felszereltségű buszt igénybe vegyen egyedi megrendelés alapján a szerződés időtartalma alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlati Ár:

Súlyszám: 85

Nettó ajánlati ár (HUF)
Alszempontok:
1/A. Busz üzemeltetésének díja Fonyódliget kivételével (nettó Ft/Km) 80 Súlyszám
1/B. Fonyódliget busz üzemeltetés napi díj (nettó Ft/nap/busz)
5 Súlyszám
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 ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt,
amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdés alapján.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell
nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját illetően a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló –a 321/2015.
Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
Nem releváns

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az
eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafele számított három év legjelentősebb
szállításainak
ismertetése
az
Ajánlattevő
nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább
- a szerződést kötő másik fél (személy) nevét,
székhelyét,
-a
szállítás
tárgyát,
-mennyiségét,
-a teljesítés idejét és helyét (év/hó/nap
pontossággal),
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni
az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító
felhívás
vonatkozó
pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására
vagy
arra
is
támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított három évben összesen legalább
800 fő és 6000 km az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített autóbuszos
személyszállítási
tevékenységre
vonatkozó
referenciával

igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban 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.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
65. § (7)-(8), (11) bekezdéseire.
Az M1.) alkalmassági feltételben szereplő
követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
szerinti szerződés bemutatásával is igazolható,
vagyis a kért érték több referencia összértékével is
teljesíthető.
Az M1 feltétel és előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
Ajánlatkérő csak azt a szerződést fogadja el az
előírt időtartamon belül teljesítettnek, melynek
kezdési és befejezési időpontja is az ajánlati
felhívás megküldésétől visszafelé számított három
éven belül esik. Amennyiben a bemutatni kívánt
referencia osztható, úgy az M1. alkalmassági
követelmény tekintetében elfogadható, ha a
bemutatásra kerülő megosztott rész kezdési és
befejezési időpontja esik a vizsgált időszakra
(ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 36 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen
a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell
megfelelnie az M1. alkalmassági követelmény
keretében előírt egyéb feltételeknek is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az AK. nem határoz meg ajánlati biztosítékot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi, hibás
teljesítési és meghiúsulási kötbér) részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér:
Amennyiben Vállalkozó a feladatait nem határidőre teljesíti, illetve amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak
felróható késedelmet szenved köteles késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a
késedelemmel érintett gépjármű adott részteljesítésére eső nettó vállalkozási díj 5 %-a óránként, de
legfeljebb a 30%-a. Amennyiben a késedelemi kötbér mértéke a maximális értéket eléri, a Megrendelő
jogosult írásban a szerződést azonnal hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít (pl. minőséghibával rendelkező gépjárművet szállít, avagy a
gépjármű nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra), úgy a Vállalkozó köteles hibás teljesítési kötbérként
az adott részteljesítésre irányadó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeget a Megrendelőnek megfizetni,
azzal, hogy a hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg az adott részteljesítésre eső nettó
vállalkozási díj 30%-át. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér mértéke a maximális értéket eléri, a
Megrendelő jogosult írásban a szerződést azonnal hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul – így különösen,
de nem kizárólagosan a lehetetlenülés, az Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy
egyéb magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás, illetőleg felmondás esetén –, a Megrendelő a
nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően érvényesíthetőek.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla kiegyenlítésére magyar forintban, átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását
követően, a Kbt. 135. § (1),(5), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében valamint a
szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési
határidővel.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5),(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Ptk.
6:155. § rendelkezéseire.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
◯ Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

◯ Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
◯ Versenypárbeszéd
◯ Innovációs partnerség

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/04/2018 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00(óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma 4
Dátum: (nn/hh/éééé)
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: (nn/hh/éééé)
vagy Az időtartam napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/04/2018 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1. tárgyaló

Hely: Kuczora Ügyvédi Iroda, 1054

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.

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

igen

nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: -

V.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.1) További információk: 2
1. AK. a Kbt. 57. § (2) bek. alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként
legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az
ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbesz. dok. teljes körűen/térítésmentesen elérhetik az I.3. linken. Amennyiben letöltik az ajánlati dok.,
kérjük a kozbeszerzes@kuczora.hu e-mail-re küldjék meg: cégnév, székhely, kapcsolattartó, elérhetőség
(telefon, fax, e-mail) adataikat.
Az AK ezen igazolás AK részéről történő átvételétől tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazd. szereplőnek,
akit az esetleges kiegészítő tájékoztatás, ill. az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT. kifejezett nyilatkozatát a 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan.
3. Az ajánlatnak tartalmazni kell az AT. nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, amennyiben kapacitást
nyújtó szervezetet vesz igénybe. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
4. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem
az önálló, sem a közös AT esetében.
5. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el, figyelemmel a
114.§ (2) bekezdésben foglaltakra is.
6. Az AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
7. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján valamennyi dok. egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bek.
szerinti nyilatkozat kivételével.
8. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár érték arány értékelési szempontja
alapján kerülnek elbírálásra.
9. Értékelési szempontok:
Értékelés során adható pontszám alsó és pontszám: 0-10 pont.
Értékelés módszere fordított arányosítás valamennyi szempont esetében.
Nettó Ajánlati Ár: S:85
1/A. Busz üzemeltetésének díja Fonyódliget kivételével (nettó Ft/Km) 80 Súlyszám
1/B. Fonyódliget busz üzemeltetés napi díj (nettó Ft/nap/busz)
5 Súlyszám
Minőségi kritérium:
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása - határideje (óra) (minimum 1 óra, maximum 5 óra; kevesebb
jobb) 5 Súlyszám
Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora (hónap), (minimum 12 hónap, maximum 88 hónap;
kevesebb jobb) 5 Súlyszám
Adott utazás időpontjától, ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási idő (óra) (minimum 24 óra,
maximum 72 óra; kevesebb jobb) 5 Súlyszám

Fordított arányosítás módszere: P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max. – P min) + P min.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH
2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) alapján számítja ajánlatkérő.
10. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bek.-re.
11. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

13. FAKSZ: Dr. Kuczora Gergely, lajstromszám: 00283.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
15. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást vagy nemleges nyilatkozatát.
16.Eljárás nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
17. Az ajánlatot a kötelezettség vállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban egy eredeti
papíralapú, és egy, az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati példányban(jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható pdf file) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig.
18. AT-nek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni
kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás mintáját.
19. AK a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 30. § (4) bek. alapján III.1.3. M/1. alk. feltételt és az előírt igazolását a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
20. Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
21. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (8) bekezdése teljesülése esetén
ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
22.Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindítása napján hatályos Kbt., Ptk. és a
kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
23. Az ajánlatba becsatolandó szakmai ajánlatnak minősülő „Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag
életkora” táblázatot kérjük aláírva csatolják az ajánlathoz, továbbá a megajánlott járművek forgalmi
engedélyének másolatát.
VI.4) E hirdetmény megküldésének dátuma: 2018.04.13
_______________________________________________________________________________________
__________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21

a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem
alkalmazzák

