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Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590)
2015/S 217-396617

Volánbusz Zrt., AK08487, Üllői út 131., Címzett: Gábora Zoltán, Budapest 1091,
MAGYARORSZÁG. Telefon:  +36 14655613. Fax:  +36 14557904. E-mail: beszerzes@volanbusz.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 13.10.2015, 2015/S 198-360117)

 
Tárgy:
CPV:09134220, 09132100
Dízelüzemanyag (EN 590)
Ólmozatlan benzin
A következő helyett:

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében:
—.
—.
—.
—.
—.
II.2.1) Teljes mennyiség:
A Volán társaságok (Közlekedési Központok, a Volántrans Kft. és a Volánbusz Zrt.) autóbusszal végeznek közszolgáltatói
közúti személyszállítási tevékenységet, illetve a társaságok működéséhez belszolgálati járműveket üzemeltetnek. A
gépjárműveik üzemanyaggal történő ellátását egyik részben saját telephelyeiken üzemeltetett üzemanyagkútjaikon,
másik részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú üzemanyagkutaknál oldják meg.
A Közlekedési Központok, a Volántrans Kft. és saját nevében a Volánbusz Zrt. jár el ajánlatkérőként a közbeszerzési
eljárásban. Az ajánlatkérő a feladatot részekre bontva kér ajánlatot az eljárás során, a jelen pontban és a műszaki
leírásban meghatározottak szerint. Az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők a Közlekedési Központokkal,
a Volántrans Kft-vel és a Volánbusz Zrt-vel kötnek szerződést. A szerződést kötő társaságokat a továbbiakban
felhasználóknak nevezzük.
1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis
kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki
leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a megadott telephelyekre, vagy a
felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezés szerint
a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban
meghatározottak szerint. A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 3. sz. melléklete tartalmazza.
— Gázolaj: 164 008 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 16 401 000 liter.
— Motorbenzin ESZ 95: 8 950 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 380 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú
üzemanyagkutaknál történő kiszolgálással
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A nyertes ajánlattevő magyarországi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal a felhasználók
ott megjelenő gépjárműveit az alábbiak, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz.
melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük szóló- és csuklós autóbuszok mindkét oldali kiszolgálására is. Az
üzemanyagkutak nyitvatartási idejének az év minden napján legalább 06-18 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 4. sz. mellékletében részletezett autóbusz pályaudvaroktól/
állomásoktól/telephelyektől (a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra – csuklós autóbusz
közlekedésére alkalmas útvonalon mérve, földutakat és fizetős autópályákat nem érintve – magyarországi közforgalmú
üzemanyagkúttal.
A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 4. sz. melléklete tartalmazza.
— Gázolaj: 20 059 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 2 006 000 liter.
— Motorbenzin ESZ 95: 392 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 20 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező
műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és mellékletekben
meghatározott tartományokban.
Egyéb információk:
A nyertes ajánlattevőnek a közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálási módhoz (2. rész), a felhasználók által
igényelt mennyiségű és kódolású, a nyertes ajánlattevő (és esetleges alvállalkozója) teljes belföldi és külföldi közforgalmú
üzemanyagkút-hálózatában történő tankolásra alkalmas tankolókártyát is külön költségtérítés nélkül a felhasználók
rendelkezésére kell bocsátania. A tankolókártyák a felhasználók igényei szerint lehetnek rendszámra szólók, vagy nem
rendszámra szóló ún. biankó tankolókártyák, és alkalmasaknak kell lenniük valamennyi – a pályázatban szereplő –
üzemanyag vásárlására, illetve a közforgalmú üzemanyagkút boltjában történő egyéb, a gépjárművek működéséhez
szükséges termékek vásárlására, valamint a jövedéki adó visszaigénylésére. Az igényelt tankolókártyák mennyiségét
felhasználónként az 5. sz. melléklet tartalmazza. Üzemanyag tankolást követően az ajánlattevőnek a jövedéki adó
visszaigényléshez megfelelő számlát kell kibocsátania, amely az alapadatokon kívül minden esetben tartalmazza a
tankoló gépkocsi km-óra állását.
A nyertes ajánlattevőnek mindkét rész tekintetében adásvételi keretszerződés alapján, a szerződés hatálybalépésekor
kell megkezdenie a teljesítést, amelyet 12 hónap határozott ideig folyamatosan kell végeznie.
A szerződés 1.1.2016 napján lép hatályba, a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti üzemanyagok rendelkezésre
bocsátását 1.1.2016 napjától 31.12.2016 napjáig köteles biztosítani.
Részekre vonatkozó információk:
Rész száma: 1 Elnevezés: Tartálykocsis kiszolgálás
3) Mennyiség:
Az nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki
leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a megadott telephelyekre, vagy a
felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezés szerint
a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban
meghatározottak szerint. A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 3. sz. melléklete tartalmazza.
— Gázolaj: 164 008 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 16 401 000 liter.
— Motorbenzin ESZ 95: 8 950 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 380 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
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A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező
műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és mellékletekben
meghatározott tartományokban.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A fizetés a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdései, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:130. § (1) bekezdése
szerint, valamint az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerinti elszámolási időszakonként
történik. Az elszámolási időszak hét naptári nap, amely a tárgyhónap első napjának 0 órájától kezdődik, kivéve az utolsó
időszakot, amely a tárgyhónap utolsó napjának 24 óráig tart.
A fizetési határidő minden esetben a számla kézhezvételétől számított 30 nap.
A kifizetés során érvényesülnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) előírásai (így különösen 36/A.
§-a), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa Tv.) továbbá a Kbt. 130. §-ának
előírásai.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága igazolására az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
szerződésszerűen teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M/1 pontjában
előírt követelményeknek megfelelő legjelentősebb – az 1. rész tekintetében tartálykocsis; a 2. rész tekintetében
üzemanyagkártyás – üzemanyag-értékesítéseinek ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, valamint a16. § (1)-(2)
bekezdése szerinti referencia igazolást.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a teljesítés helye (pontos cím megadásával),
— a teljesítés ideje (év-hónap-naptól, év-hónap-napig),
— a szerződést kötő másik fél megjelölése,
— a szerződés tárgya,
— ellenszolgáltatás összege,
— a referenciáról információt nyújtó személy neve, beosztása és elérhetősége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban (nyertes közös ajánlattevőként) végezte, és a
referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie
kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
üzemanyag-értékesítésre vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
— nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
— a nyilatkozatot benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban meghatározva
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
23.11.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
23.11.2015 (10:00)
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
23.11.2015 (10:00)
VI.3) További információk:
3. Egyéb információk
3.1 Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző
gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adnia az írásbeli kapcsolattartási forma
alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését
jelző gazdasági szereplőnek.
3.2. Ajánlatkérő a Kbt.49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem átruházható.
A dokumentáció átvehető személyesen hétfőtől péntekig 9-16 óráig, valamint az ajánlattételi határidő lejáratának
napján az ajánlattételi határidőig Papcsák Ügyvédi Irodánál: (1066 Budapest, Teréz krt. 40. III/26) illetve a Kbt. 50. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérésre elektronikus formában is megküldjük.
3.3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke az 1. rész tekintetében
8 000 000 HUF, a 2. rész tekintetében 1 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával
egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy az ajánlati biztosíték nyújtásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében
sem pótol(tat)ható!
A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), feltétel nélküli, visszavonhatatlan
bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer
ajánlatkérő rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése
[59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosítékot – amennyiben készpénzben nyújtják – az eljárás megjelölésével (elnevezés és/vagy KÉ szám
megjelöléssel), az ajánlatkérő K&H Banknál vezetett 10200971-21508747-00000000 számú számlájára kell átutalni.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidőtől kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell
érvényesnek lennie. Bankgarancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet/kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati
bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt
az ajánlatkérő a megbízót (ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes ajánlattevőként
vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként megnevezte. Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7)
bekezdése alapján felkéri az ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, úgy
ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (a fenti tartalmi elemeket
tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell fenntartani Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló banki terhelési
értesítő (bankszámlakivonat), illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolatú példányát az
ajánlathoz befűzés nélkül zárt borítékban csatolni kell. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(6) bekezdései szerint
kerül visszafizetésre. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy
nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati
biztosíték összegét visszautalni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjára. Az ajánlati biztosíték nem válhat a
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet
3.4. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban esetlegesen
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
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érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6)bekezdése alapján azzal egyenértékű
terméket elfogad.
3.5. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80. §-ában foglaltakra.
3.6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti valamennyi alkalmassági
minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
3.7. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell ezen dokumentumok magyar nyelvű fordítását.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő által készített, felelős fordítását is elfogadja.
3.8. Az ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart. Az ajánlatkérő a Kbt. 77.§ szerint
az eljárás eredményéről szóló összegezést írásban küldi meg az ajánlattevőknek a döntést követően legkésőbb 3
munkanapon belül.
3.9. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 124. § (6) bekezdés szerint alakul. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati
kötöttség időtartama alatt – figyelemmel a Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglaltakra – köti meg.
3.10. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén
az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
3.11 A Kbt. 67. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltakra.
3.12. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást alkalmazhat.
3.13. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., illetőleg a hozzá kapcsolódó
végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
Helyesen:

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében:
Tüke Busz Zrt.
AK15851
Széchenyi tér 1.
7621 Pécs
MAGYARORSZÁG
II.2.1) Teljes mennyiség:
A Volán társaságok (Közlekedési Központok, a Volántrans Kft. a Tüke Busz Zrt. és a Volánbusz Zrt.) autóbusszal
végeznek közszolgáltatói közúti személyszállítási tevékenységet, illetve a társaságok működéséhez belszolgálati
járműveket üzemeltetnek. A gépjárműveik üzemanyaggal történő ellátását egyik részben saját telephelyeiken
üzemeltetett üzemanyagkútjaikon, másik részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú
üzemanyagkutaknál oldják meg.
A Közlekedési Központok, a Volántrans Kft. a Tüke Busz Zrt. és saját nevében a Volánbusz Zrt. jár el ajánlatkérőként
a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő a feladatot részekre bontva kér ajánlatot az eljárás során, a jelen pontban
és a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők a Közlekedési
Központokkal, a Volántrans Kft-vel a Tüke Busz Zrt-vel és a Volánbusz Zrt-vel kötnek szerződést. A szerződést kötő
társaságokat a továbbiakban felhasználóknak nevezzük.
1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis
kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki
leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a megadott telephelyekre, vagy a
felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezés szerint



HL/S S217
10/11/2015
396617-2015-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás

6/9

10/11/2015 S217
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - További információ - Nyílt eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/9

a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban
meghatározottak szerint. A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 3. sz. melléklete tartalmazza.
— Gázolaj: 169 208 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 16 921 000 liter.
— Motorbenzin ESZ 95: 8 950 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 380 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú
üzemanyagkutaknál történő kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő magyarországi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal a felhasználók
ott megjelenő gépjárműveit az alábbiak, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz.
melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük szóló- és csuklós autóbuszok mindkét oldali kiszolgálására is. Az
üzemanyagkutak nyitvatartási idejének az év minden napján legalább 6:00–18:00 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 4. sz. mellékletében részletezett autóbusz pályaudvaroktól/
állomásoktól/telephelyektől (a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra – csuklós autóbusz
közlekedésére alkalmas útvonalon mérve, földutakat és fizetős autópályákat nem érintve – magyarországi közforgalmú
üzemanyagkúttal.
A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 4. sz. melléklete tartalmazza.
— Gázolaj: 20 059 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 2 006 000 liter.
— Motorbenzin ESZ 95: 392 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 20 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező
műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és mellékletekben
meghatározott tartományokban.
Egyéb információk:
A nyertes ajánlattevőnek a közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálási módhoz (2. rész), a felhasználók
által igényelt mennyiségű és kódolású, a nyertes ajánlattevő (és esetleges alvállalkozója) teljes belföldi közforgalmú
üzemanyagkút-hálózatában történő tankolásra alkalmas tankolókártyát is külön költségtérítés nélkül a felhasználók
rendelkezésére kell bocsátania. A tankolókártyák a felhasználók igényei szerint lehetnek rendszámra szólók, vagy nem
rendszámra szóló ún. biankó tankolókártyák, és alkalmasaknak kell lenniük valamennyi – a pályázatban szereplő –
üzemanyag vásárlására, illetve a közforgalmú üzemanyagkút boltjában történő egyéb, a gépjárművek működéséhez
szükséges termékek vásárlására, valamint a jövedéki adó visszaigénylésére. Az igényelt tankolókártyák mennyiségét
felhasználónként az 5. sz. melléklet tartalmazza. Üzemanyag tankolást követően az ajánlattevőnek a jövedéki adó
visszaigényléshez megfelelő számlát kell kibocsátania, amely az alapadatokon kívül minden esetben tartalmazza a
tankoló gépkocsi km-óra állását.
A nyertes ajánlattevőnek mindkét rész tekintetében adásvételi keretszerződés alapján, a szerződés hatálybalépésekor
kell megkezdenie a teljesítést, amelyet 12 hónap határozott ideig folyamatosan kell végeznie.
A szerződés 1.1.2016. napján lép hatályba, a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti üzemanyagok rendelkezésre
bocsátását 1.1.2016. napjától 31.12.2016. napjáig köteles biztosítani.
Részekre vonatkozó információk:
Rész száma: 1 Elnevezés: Tartálykocsis kiszolgálás
3) Mennyiség:
Az nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki
leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a megadott telephelyekre, vagy a
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felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezés szerint
a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban
meghatározottak szerint. A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 3. sz. melléklete tartalmazza.
— Gázolaj: 169 208 000 164 008 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 16 921 000 16 401 000 liter.
— Motorbenzin ESZ 95: 8 950 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
— Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 380 000 liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező
műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és mellékletekben
meghatározott tartományokban.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A fizetés a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdései, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:130. § (1) bekezdése
szerint, valamint az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerinti elszámolási időszakonként
történik. Az elszámolási időszak hét naptári nap, amely a tárgyhónap első napjának 0 órájától kezdődik, kivéve az utolsó
időszakot, amely a tárgyhónap utolsó napjának 24 óráig tart.
A fizetési határidő minden esetben a számla kiállításától számított 30 nap.
A kifizetés során érvényesülnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) előírásai (így különösen 36/A.
§-a), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa Tv.) továbbá a Kbt. 130. §-ának
előírásai.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága igazolására az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
szerződésszerűen teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M/1 pontjában
előírt követelményeknek megfelelő legjelentősebb – az 1. rész tekintetében tartálykocsis; a 2. rész tekintetében
üzemanyagkártyás – üzemanyag-értékesítéseinek ismertetését, továbbá csatolva az elvégzett munkákról a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a teljesítés helye,
— a teljesítés ideje (év-hónap-naptól, év-hónap-napig),
— a szerződést kötő másik fél megjelölése,
— a szerződés tárgya,
— ellenszolgáltatás összege,
— a referenciáról információt nyújtó személy neve, beosztása és elérhetősége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban (nyertes közös ajánlattevőként) végezte, és a
referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie
kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
üzemanyag-értékesítésre vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
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— nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
— a nyilatkozatot benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban meghatározva.
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei:
30.11.2015 (10:00)
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:
30.11.2015 (10:00)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
30.11.2015 (10:00)
VI.3) További információk:
3. Egyéb információk
3.1 Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző
gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adnia az írásbeli kapcsolattartási forma
alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését
jelző gazdasági szereplőnek.
3.2. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem átruházható.
A dokumentáció átvehető személyesen hétfőtől péntekig 9:00–16:00 óráig, valamint az ajánlattételi határidő lejáratának
napján az ajánlattételi határidőig Papcsák Ügyvédi Irodánál: (1066 Budapest, Teréz krt. 40. III/26) illetve a Kbt. 50. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérésre elektronikus formában is megküldjük.
3.3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke az 1. rész tekintetében
8 000 000 HUF, a 2. rész tekintetében 1 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával
egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy az ajánlati biztosíték nyújtásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében
sem pótol(tat)ható!
A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), feltétel nélküli, visszavonhatatlan
bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer
ajánlatkérő rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése
[59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosítékot – amennyiben készpénzben nyújtják – az eljárás megjelölésével (elnevezés és/vagy KÉ szám
megjelöléssel), az ajánlatkérő K&H Banknál vezetett 10200971-21508747-00000000 számú számlájára kell átutalni.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidőtől kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell
érvényesnek lennie. Bankgarancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet/kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati
bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt
az ajánlatkérő a megbízót (ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes ajánlattevőként
vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként megnevezte. Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7)
bekezdése alapján felkéri az ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, úgy
ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (a fenti tartalmi elemeket
tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell fenntartani Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló banki terhelési
értesítő (bankszámlakivonat), illetve a bankgarancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolatú példányát az
ajánlathoz befűzés nélkül zárt borítékban csatolni kell. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)–(6) bekezdései szerint
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kerül visszafizetésre. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy
nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. §-a szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati
biztosíték összegét visszautalni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjára. Az ajánlati biztosíték nem válhat a
szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet
3.4. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban esetlegesen
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6)bekezdése alapján azzal egyenértékű
terméket elfogad.
3.5. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80. §-ában foglaltakra.
3.6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti valamennyi alkalmassági
minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
3.7. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell ezen dokumentumok magyar nyelvű fordítását.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő által készített, felelős fordítását is elfogadja.
3.8. Az ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § szerint
az eljárás eredményéről szóló összegezést írásban küldi meg az ajánlattevőknek a döntést követően legkésőbb 3
munkanapon belül.
3.9. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 124. § (6) bekezdés szerint alakul. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati
kötöttség időtartama alatt – figyelemmel a Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglaltakra – köti meg.
3.10. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 124. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén
az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
3.11 A Kbt. 67. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltakra.
3.12. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., illetőleg a hozzá kapcsolódó
végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlatkérő a módosító hirdetmény megjelenéséig ismert – és dokumentációt átvett – ajánlattevőknek elektronikus úton
is megküldi a módosító hirdetményt és módosított dokumentációt a módosító hirdetmény megjelenésétől számított
2 munkanapon belül. Az egységes szerkezetű módosított dokumentációt azon Gazdasági Szereplők részére, akik a
jelen módosító hirdetmény megjelenését követően kérik a Dokumentáció megküldését vagy átadását már a módosított
egységes szerkezetű dokumentáció kerül megküldésre az eljárást megindító felhívásban foglalt feltételekkel.
Módosulnak az ajánlati dokumentáció alábbi pontjai: I.4.4/10, I.7.2, II.1, 1–3. sz. mellékletek, az I. részére vonatkozó
szerződéstervezet alábbi pontjai: bevezetés, 2., 5., 6., 7., 9., 4. sz. melléklet, a II. részére vonatkozó szerződéstervezet
alábbi pontjai: 3., 6., 7., 13., 3. sz. melléklet.


