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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385669-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Pécs: Buszjavítási szolgáltatások
2013/S 221-385669

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatásmegrendelés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15851
Széchenyi tér 1.
Címzett: dr. Krémer Krisztina
7621 Pécs
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 309395899
E-mail: kremer.krisztina@tukebusz.hu
Fax:  +36 72421701
További információ a következő címen szerezhető be:
Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyugati ipari út 8. I. emeleti tárgyaló
Címzett: dr. Krémer Krisztina
7634 Pécs
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 309395899
E-mail: kremer.krisztina@tukebusz.hu
Fax:  +36 72421701
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyugati ipari út 8. I. emeleti tárgyaló
Címzett: dr. Krémer Krisztina
7634 Pécs
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 309395899
E-mail: kremer.krisztina@tukebusz.hu
Fax:  +36 72421701
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyugati ipari út 8. I. emeleti tárgyaló
Címzett: dr. Krémer Krisztina
7634 Pécs

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385669-2013:TEXT:HU:HTML
mailto:kremer.krisztina@tukebusz.hu
mailto:kremer.krisztina@tukebusz.hu
mailto:kremer.krisztina@tukebusz.hu


HL/S S221
14/11/2013
385669-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2/11

14/11/2013 S221
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/11

MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 309395899
E-mail: kremer.krisztina@tukebusz.hu
Fax:  +36 72421701

I.2) Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés javítási, karbantartási, illetve szervizmunkák elvégzésére.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: Baranya megye, Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
NUTS-kód HU231

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási keretszerződés.
Szerződés tárgya: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság személyszállítási
feladatainak teljesítéséhez szükséges Ikarus és Mercedes, Plazma típusú autóbuszok javítása, karbantartása,
illetve szervizmunkáinak elvégzése.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50113100, 50113200

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
128 db autóbusz javítása, karbantartása, illetve szervizmunkáinak elvégzése az alábbi részajánlattételi
lehetőségek szerint:
1. rész tekintetében: 37 db Ikarus típusú autóbusz javítása, karbantartása, illetve szervizmunkáinak elvégzése
(nettó keretösszeg: 150 000 000 HUF);
2. rész tekintetében: 90 db Mercedes típusú és 1 db Plasma típusú autóbusz javítása, karbantartása, illetve
szervizmunkáinak elvégzése (nettó keretösszeg: 540 000 000 HUF).

mailto:kremer.krisztina@tukebusz.hu
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II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 15.1.2014 Befejezés 30.6.2015

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Vállalkozási szerződés javítási, karbantartási, illetve szervizmunkák elvégzésére.
1) Rövid meghatározás:

Ikarus típusú autóbusz javítása, karbantartása, illetve szervizmunkáinak elvégzése.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50113100, 50113200

3) Mennyiség:
37 db Ikarus típusú autóbusz javítása, karbantartása, illetve szervizmunkáinak elvégzése.
Becsült érték áfa nélkül: 150 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 15.1.2014 Befejezés 31.12.2014

Rész száma: 2
Elnevezés: Vállalkozási szerződés javítási, karbantartási, illetve szervizmunkák elvégzésére.
1) Rövid meghatározás:

Mercedes típusú és Plasma típusú autóbusz javítása, karbantartása, illetve szervizmunkáinak elvégzése.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50113100, 50113200

3) Mennyiség:
90 db Mercedes típusú és 1 db Plasma típusú autóbusz javítása, karbantartása, illetve szervizmunkáinak
elvégzése.
Becsült érték áfa nélkül: 540 000 000 HUF

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 15.1.2014 Befejezés 30.6.2015

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben nyertes ajánlattevő a munkanapi üzemképességi igényt nem teljesíti hibás teljesítési kötbért
köteles fizetni, melynek mértéke: 30 000 HUF/elmaradt gépjármű/munkanap.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból
rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott számlákat Ajánlatkérő a teljesítést követően
átutalással egyenlíti ki a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (6)
bekezdése, valamint a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése alapján. A kifizetések forintban történnek. Az Ajánlatkérő
jelen eljárás keretében kötött szerződések teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
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A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–f) és a h)–kc) pontok és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) és
f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike alatt áll. Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–f) és h)–kc) pontjában és (2) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)–d) és f) pontja rögzített kizáró okok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–10. § szerint köteles igazolni.
Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–10. §-a alapján köteles nyilatkozni, hogy vele szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdés a)–f) és a h)–kb) pontja, a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f)
pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. § i) pont ib) alpontja vagy a 4. § f) pont fc) alpontja szerint köteles igazolni. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3)
bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés a)–f) és a h)–kc) pontok szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § (1) (1) bekezdés a)–f) és a h)–kc) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint
igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)–d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi
keltezésűeknek kell lenniük.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlattevő, ha
G1./ bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozóan egyszer is 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás
volt.
G2./ a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőzőt három lezárt üzleti év bármelyikében
negatív volt.
Ajánlattevőknek, közös ajánlattevőknek, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozónak, az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezeteknek a G1–G2. pontokban foglalt alkalmassági
feltételeknek együttesen kell megfelelniük úgy, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének tejes mértékben
meg kell felelnie az adott követelményeknek.
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Ha az ajánlattevő a G2. 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 (autóbuszok
javítása, karbantartása, illetve szervizmunkáinak elvégzése ) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha
működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri a nettó 100 000 000 HUF (százmillió
forint) összeget.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
G1./ Csatolni szükséges az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi
számláról szóló, az ajánlati felhívás feladásának a napjától nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség
megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi jelzőszáma,
— a számlavezetés kezdete,
— számláján 1.1.2012-től az ajánlati felhívás feladásának napjáig sorban álló tétele volt-e, ha igen hány
alkalommal és alkalmanként milyen időtartamban. A pénzügyi intézményi nyilatkozatot benyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról (Kbt. 55. §
(1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont).
G2./az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli
törvénynek megfelelő mérleg vagy eredmény-kimutatás egyszerű másolata a kiegészítő melléklet és a
könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül,vagy amennyiben a beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján
meg-ismerhető(k), úgy az erről szóló nyilatkozatot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
b.) pontja) Ha az ajánlattevő jogi működési formája nem teszi szükségessé beszámoló készítését, abban az
esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériummal kapcsolatban, valamint igazolnia kell,
hogy olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető.
Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő
csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a 449. tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor (Kbt. 55. §
(1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő alkalmatlannak
minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek):
M1./az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen a) legalább 1 db olyan szerződésszerűen
teljesített szolgáltatási referenciával, amely autóbusz javítására, karbantartására és szervizelésére vonatkozik,
és melyből a referencia értéke eléri, vagy meghaladja a nettó 40 000 000 (negyvenmillió) HUF,
M2./ 1. részre történő ajánlattétel esetén:
a) legalább 4 fő gépjármű javítás és/vagy karbantartás területén min. 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
autószerelővel,
b) legalább 2 fő javítás és/vagy karbantartás területén min. 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
autóvillamossági-műszerésszel,
c) legalább 3 fő javítás és/vagy karbantartás területén min. 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkező karosszéria-
lakatos szakemberrel.
M.2/ 2. részre történő ajánlattétel esetén:
a) legalább 6 fő gépjármű javítás és/vagy karbantartás területén min. 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
autószerelővel,



HL/S S221
14/11/2013
385669-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 6/11

14/11/2013 S221
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/11

b) legalább 2 fő javítás és/vagy karbantartás területén min. 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
autóvillamossági-műszerésszel,
c) legalább 3 fő javítás és/vagy karbantartás területén min. 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkező karosszéria-
lakatos szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M.2/1. és az M.2/2. bekezdésekben, az egyes részekre vonatkozóan
előírt létszám összege jelenti az alkalmasság minimum követelményét.
M.3/ 1. részre történő ajánlattétel esetén: 3 db szerelőállással, melyből minimum 2 db aknás és/vagy emelővel
ellátott, amellyel a megadott típusú autóbuszok javítása, szervizelése biztosítható, valamint a Közlekedési
Felügyelet előírásainak megfelelő fékpaddal.
M.3/ 2. részre történő ajánlattétel esetén: 4 db szerelőállással, melyből minimum 2 db aknás és/vagy emelővel
ellátott, amellyel a megadott típusú autóbuszok javítása, szervizelése biztosítható, valamint a Közlekedési
Felügyelet előírásainak megfelelő fékpaddal.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M.3/1. és az M.3/2. bekezdésekben, az egyes részekre vonatkozóan
előírt darabszám összege jelenti az alkalmasság minimum követelményét.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1./ az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap jelentősebb (autóbuszok javítása, karbantartása, illetve
szervizmunkáinak elvégzése) szolgáltatásait ismertető, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2)
bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy -nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— a szolgáltatás tárgya, olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítése
megállapítható;
— a teljesítés ideje (időszaka),
— ellenszolgáltatás összege (adott esetben),
— a referenciáról információt nyújtó személy neve és elérhetősége,
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (Kbt.
55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pont).
M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük és szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pont). A szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó
nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés
céljából kerül bevonásra. A nyilatkozat mellett csatolandó:
a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hó pontossággal) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza –
adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is,
b) szakemberek végzettséget és képzettségét igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata c)
a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M3./ nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg a műszaki
felszereltség leírásáról (Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pont; 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés
e) pont).
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek
a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Javítási óradíj összege (HUF/óra).. Súlyszám 15
2. A szerviz távolsága közúton az Ajánlatkérő telephelyétől (Pécs, Siklósi út 1.), (km).. Súlyszám 1

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.12.2013 - 09:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 50 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. § (2) bekezdése értelmében a dokumentáció ellenértékét kizárólag
a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni a szerződés aláírását 48 órával megelőzően.
A befizetés átutalással fizetendő Ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700055 - 04323004 - 51100005
számú számlájára. Az átutalás közleményében a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény
közzétételi számát (KÉ-iktatószámot) fel kell tüntetni. A fizetés megtörténtéről az ajánlatkérő számlát bocsát
ki. A dokumentáció fent írt vételára az ÁFA összegét nem tartalmazza. (Az átutalás beazonosíthatósága
érdekében a befizetési bizonylat közlemény rovatába kérjük, tüntessék fel: „Vállalkozási szerződés javítási,
karbantartási, illetve szervizmunkák elvégzésére”.)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.12.2013 - 09:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 27.12.2013 - 09:00
Hely
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk:
VI.3.1.) Az ajánlatkérési dokumentáció beszerzésének feltételei: A dokumentáció átvehető személyesen vagy
meghatalmazott útján, az irányadó kapcsolattartási pontban, az ajánlati felhívás megjelenésének napjától
munkanapokon 9:00–12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8:00–9:00 óra között,
valamint írásos kérésre postai úton a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A dokumentáció átvételekor
az átvevőnek meg kell adnia a nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, email címét és
a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét. Az ajánlatkérési dokumentáció átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt – a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján – ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell átvennie (a dokumentációt
átvevőnek tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozóként kell
megjelennie). A dokumentáció másra át nem ruházható.
VI.3.2.) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja.
VI.3.3.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)–(8) bekezdéseiben
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást és
konzultációt nem tart.
VI.3.4.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt
kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, egy nyomtatott példányban kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania.
VI.3.5.) Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérőnek az irányadó kapcsolattartási pontban
megadott címén, az ajánlati felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig
munkanapokon 9:00–12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8:00–9:00 óra között.
VI.3.7.) Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozat formájában
meg kell jelölnie:
— a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni (Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont);
— ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont);
— azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági
követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Ajánlati Felhívás vonatkozó pontjának
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megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (Kbt. 55. § (5) bekezdés).
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) továbbá az ajánlatában:
— az ajánlata részeként Felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és címét
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek az
értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek.
— nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdés);
— nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdés);
— nyilatkoznia kell a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről és az idegen nyelvű dokumentumokról
készített magyar nyelvű fordításokért való felelősségvállalásról;
VI.3.8.) Igazolások: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, illetőleg az
alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a változásbejegyzési kérelmet és annak megérkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást;
— ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-
mintája,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott
aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
VI.3.9.) Dokumentumok formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot
egyszerű másolatban elegendő benyújtani, kivéve a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot eredetiben kell benyújtani.
VI.3.10.) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja
az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
VI.3.11.) Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített
ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás
szerint.
A fentiek a III.2.2. és III.2.3. pontokban meghatározott valamennyi alkalmassági előírásra vonatkoznak.
VI.3.12.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell
csatolni.



HL/S S221
14/11/2013
385669-2013-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10/11

14/11/2013 S221
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10/11

VI.3.13.) Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló
megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös
ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
VI.3.14.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Részszempontonként 1–10 pont.
VI.3.15.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti
ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az első és a második értékelési részszempont esetén a fordított
arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzések Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám,
1.6.2012.). Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.16.) Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. § (2) bekezdésében
meghatározott értékelési szempontok egyike szerint az összességében a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette.
V.4.17.) Informálódás a teljesítés feltételeiről: Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján
tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal
élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.3.18.) Határidők számítása: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon
kezdődnek.
VI.3.19.) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.20.) Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
11.11.2013


