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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87365-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Pécs: Buszok és távolsági buszok
2014/S 052-087365

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

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: Paiger István
7621 Pécs
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 72512034
E-mail: paiger.istvan@tukebusz.hu
Fax:  +36 72512037
További információ a következő címen szerezhető be:
PRV Dunántúl Kft.
Jogász u. 6. II. em. 5.
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
7622 Pécs
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 72511608
E-mail: tukebusz.lizing@gmail.com
Fax:  +36 72511607
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
PRV Dunántúl Kft.
Jogász u. 6. II. em. 5. sz.
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
7621 Pécs
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 72511608
E-mail: tukebusz.lizing@gmail.com
Fax:  +36 72511607
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
PRV Dunántúl Kft.
Jogász u. 6. II. em. 5. sz.
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
7621 Pécs

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87365-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:paiger.istvan@tukebusz.hu
mailto:tukebusz.lizing@gmail.com
mailto:tukebusz.lizing@gmail.com
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MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 72511608
E-mail: tukebusz.lizing@gmail.com
Fax:  +36 72511607

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:
Tüke Busz Zrt. részére 20 db azonos gyártmányú, alacsony padlós, városi kivitelű, legalább EURO V
előírásokat teljesítő motorral rendelkező használt autóbusz – melyből 2 db csuklós és 18 db szóló autóbusz
– beszerzése (a 18 db szóló autóbuszból legfeljebb 5 db alacsony belépésű is lehet) zártvégű pénzügyi lízing
konstrukcióban.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Lízing
A teljesítés helye: Pécs.
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:
Tüke Busz Zrt. részére 20 db azonos gyártmányú, alacsony padlós, városi kivitelű, legalább EURO V
előírásokat teljesítő motorral rendelkező használt autóbusz – melyből 2 db csuklós és 18 db szóló autóbusz
– beszerzése (a 18 db szóló autóbuszból legfeljebb 5 db alacsony belépésű is lehet) zártvégű pénzügyi lízing
konstrukcióban.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
34121000, 34121100

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: nem

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

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Tüke Busz Zrt. részére 20 db azonos gyártmányú, alacsony padlós, városi kivitelű, legalább EURO V
előírásokat teljesítő motorral rendelkező használt autóbusz beszerzése – melyből 2 db csuklós és 18 db szóló
autóbusz – zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban.
A 18 db szóló autóbuszból legfeljebb 5 db alacsony belépésű is lehet.

mailto:tukebusz.lizing@gmail.com
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A közbeszerzés tárgyát képező autóbuszok részletes műszaki leírását a részvételi/ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű dologra történő hivatkozást, a megnevezés csak a dolog jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

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
Az időtartam hónapban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér a nettó szállítási díj 30%-a.
Hibás teljesítési kötbér a nettó szállítási díj 20%-a.
Késedelmi kötbér mértéke: autóbuszonként napi 50 000 HUF. A késedelmi kötbér maximuma a nettó
szerződéses összeg 10%-a.
Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartamáról, amely nem
lehet kevesebb, mint az autóbuszok átadásától számított 6 hónap.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatást havonta, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (5) bekezdése és a Ptk. 292/B. § (1)bekezdése alapján a számla
kézhezvételét vagy – ha ennek időpontja nem állapítható meg vagy a számla benyújtása a teljesítésigazolás
kiállítása előtt történt – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében,
átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződések
teljesítése során az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza.
A lízingre vonatkozó főbb előírások:
Lízing futamideje: 96 hónap
Ajánlatkérő 10% önerőt vállal, valamint a teljes vételár ÁFA részét is önerőből finanszírozza.
A lízing biztosítéka: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának készfizető kezessége és ajánlatkérő
számláira vonatkozó azonnal beszedési megbízás biztosítása.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A Kbt. 27. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt
nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése
érdekében kizárja az ajánlattevő(k)nek a gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell a lízing tárgyát képező
autóbuszok szállítója tekintetében az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy
ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

III.2) Részvételi feltételek
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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 részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
valamelyike fenn áll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-11. §-a szerint
kell igazolni a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról,
hogy a letelepedés szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, illetve részvételre
jelentkezőesetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében is foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely
szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésben nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
aláeső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során
benyújtandó,kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2013. évi 141. szám; 29.11.2013.),
valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) útmutatókat adott ki.
Ajánlatkérő a felhívás közzétételét (megjelenését) követően keletkezett igazolásokat fogad el.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1/ a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. r. 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladását megelőző 3 üzleti
évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (jármű lízing) származó – általános forgalmi adó nélkül számított
– 100 000 000 HUF árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései irányadóak. Közös
ajánlattétel esetén az alkalmassági feltételnek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján támaszkodhat.
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a Részvételre jelentkezőt, ha:
P/1. ha a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (jármű lízing)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 100 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1./ A részvételi felhívás
feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb lízing szerződés keretében történő szállításait ismertető, a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy -
nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
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— a szállítás tárgya,
— a teljesítés ideje (időszaka),
— ellenszolgáltatás összege,
— 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. § (1) bekezdés a) pont.
Részvételre jelentkező kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben az előírt alkalmassági
követelményeknek 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a Részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőket), ha nem
rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapból legalább 3 db autóbusz lízingbe adásáról szóló
referenciával.
Az M.1. pontban meghatározott alkalmassági feltétel több referenciával is igazolható.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében):
nem

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. A teljes futamidő alatt fizetendő lízingdíj összege ÁFA nélkül (HUF/20 db autóbusz). Súlyszám 4
2. A járművek átlagéletkora az első üzembe helyezéstől számítva (hónap, max. 12 hónap). Súlyszám 2
3. A 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet szerint a teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és
szennyezőanyag-kibocsátás költség összesen (EUR). Súlyszám 2
4. Az előírt szállítási határidő lehetséges utolsó napjánál korábbi, átlagos szállítási határidő (naptári nap).
Súlyszám 3

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
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 31.3.2014 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 63 500 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 fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15207533
bankszámlájára átutalással történik. Az átutalás közleményben fel kell tüntetni a hirdetmény iktatószámát (TED
vagy KÉ számát). A dokumentáció díja az ÁFA-t tartalmazza.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
31.3.2014 - 11:00

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

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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. Ajánlatkérő az eljárási határidőket a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti
sürgősségi szabályokra tekintettel határozta meg.
A beszerzés sürgősségének indoklása: Ajánlatkérő által bérleti szerződés keretében üzemeltetett autóbuszok
bérleti szerződése 31.3.2014. napján lejár. Bérbeadóval folytatott tárgyalások a szerződés meghosszabbítását
hosszabb időtartamra nem teszik lehetővé. Az ajánlatkérőt terhelő közfeladatnak minősülő közszolgáltatás
ellátása kizárólag a jelen beszerzés tárgyát képező eszközpark útján biztosítható megfelelően.
VI.3.2. Részvételi Dokumentáció beszerzése: Ajánlatkérő a Részvételi Dokumentációt személyes átvétel
útján vagy írásbeli igénylés alapján, a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint biztosítja. A Részvételi Dokumentáció
– a részvételi határidő napjának kivételével – személyesen átvehető a részvételi felhívásban irányadóként
kapcsolattartási pontban, munkanapokon 09:00-12:00 óra között. A részvételi határidő napján 08:00-11:00 óra
között van lehetőség a dokumentáció átvételére.
Ha a Részvételi Dokumentáció átvételére a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint kerül sor, abban az esetben az
igénylést írásban, a felhívásban irányadóként kapcsolattartási pontban meghatározott címre, fax vagy e-mail
útján szükséges megküldeni. Az igénylésben meg kell jelölni: a közbeszerzés tárgyát, a részvételi felhívásra
történő utalást (TED vagy KÉ ikt. szám), az igénylő nevét, címét, kapcsolattartási adatait (telefon, fax, e-
mail). Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a részvételi dokumentációt
részvételi jelentkezésenként egy (közös) részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett
alvállalkozó veszi át. A részvételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
VI.3.3. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben,
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében konzultációt, illetőleg
helyszíni bejárást nem tart.
VI.3.4. Részvételi jelentkezések benyújtása: A részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, az részvételi
felhívásban irányadó kapcsolattartási pontként megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani
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a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott jelentkezéseket az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi
jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes kézbesítéséből eredő
kockázat a részvételre jelentkezőt terheli.
VI.3.5. A részvételi jelentkezések személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérő a részvételi felhívásban
irányadó kapcsolattartási pontként megjelölt címen a részvételi felhívás megjelenésének napjától a részvételi
határidő lejártáig munkanapokon 09:00-12:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján pedig
08:00-11:00 óra között.
VI.3.6. A részvételi jelentkezések formai feltételei: A részvételre jelentkezőnek a jelentkezését a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. A részvételi
jelentkezést 1 nyomtatott példányban és egy, a nyomtatott példánnyal mindenben megegyező elektronikus
(CD/DVD) példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az nyomtatott példány számít
irányadónak.
VI.3.7. Közös részvételre jelentkezés: Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem
más részvételre jelentkezővel közösen nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot a
közbeszerzési eljárásban, abban az esetben a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó
szándéknyilatkozatot, a konzorciumi szerződést az ajánlathoz szükséges mellékelni. A szándéknyilatkozatban a
részvételre jelentkezők kötelesek egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
VI.3.8. 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. § (3)-
(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni a részvételi
felhívás szerint. A felhívás következő alkalmassági követelményei (III.2.2. és III.2.3. pont) szigorúbbak a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest:
III.2.2. P.1. pont és III.2.3. M.1. pont.
VI.3.9. Nyilatkozatok: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) az részvételi
jelentkezésben meg kell jelölnie (jelölniük):
— a közbeszerzésnek azon a részét, amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván
igénybe venni [Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont];
— az 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 a részvételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre
jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55. § (5) bekezdés]
A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) továbbá:
— nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) bekezdés];
— nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell a kiegészítő tájékoztatás(ok) figyelembevételéről és a magyar nyelvű
fordítások tartalmáért való felelősségvállalásról,
— részvételi jelentkezése részeként Felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie (tüntetniük)
részvételre jelentkezők nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét). [Kbt. 60. § (6) bekezdés].



HL/S S52
14/03/2014
87365-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

8/10

14/03/2014 S52
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8/10

VI.3.10. Igazolások: A részvételi jelentkezésnek az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell a
részvételre jelentkező, valamennyi részvételre jelentkező, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a változásbejegyzési kérelmet és annak megérkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást;
— a részvételi jelentkezésben 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, a részvételi
jelentkezés és a későbbi ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
Ajánlattevőnek az ajánlattétel során csatolnia kell az ajánlatához a 48/2011. (XIII. 30.) Korm. rendelet
számításaihoz szükséges adatokat – szén-dioxid kibocsátás (CO2), nitrogén-oxidok (NOx), nem-metán

szénhidrogének (NMHC), részecske kibocsátás (PM) – tartalmazó dokumentumokat.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell valamennyi megajánlott jármű forgalmi engedélyének, vagy azzal
egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okmány és annak felelős magyar nyelvű fordításának másolatát.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet 1/A. melléklet szerinti
számítás ellenőrzéséhez a járművek következő adatait: saját tömeg, megengedett legnagyobb össztömeg,
motorteljesítmény.
VI.3.11. Formai kötöttség: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, a részvételi jelentkezésben minden
dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
VI.3.12. Fordítás: A részvételi jelentkezésben valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a fordítások esetén a részvételi jelentkező általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítás
tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felel. Az Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
VI.3.13. Árfolyamok: A részvételi jelentkezés során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a
részvételre jelentkezőnek a részvételi 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 a részvételre jelentkező saját központi bankja által a részvételi felhívás
feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén a
részvételre jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF
összegeket tartalmazó dokumentumok mögé kell csatolni.
VI.3.14. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja.
VI.3.15. Az alkalmasnak minősített Részvételre Jelentkezőnek ajánlata benyújtásakor, annak részeként
csatolnia kell a dokumentációban megküldött szerződéstervezethez fűzött véleményeltérését, amely a
későbbiekben a tárgyalás alapjául szolgál.
VI.3.16. A részvételre jelentkezések felbontásának időpontja: 31.3.2014. (11:00).
VI.3.17. A részvételre jelentkezések felbontásának helyszíne: PRV Dunántúl Kft. 7621 Pécs, Jogász u. 6. II. em.
5. sz.
VI.3.18. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a
részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
VI.3.19. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 7.4.2014.
VI.3.20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: A Kbt. 86. § (1) bekezdésének megfelelően a
részvételi szakasz eredményessége esetén az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől
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számított öt munkanapon belül, tervezetten 8.4.2014. napján az Ajánlatkérő megküldi az alkalmasnak minősített
jelentkezőknek az írásbeli ajánlattételi felhívást.
VI.3.21. Az első tárgyalás tartásának időpontja: Az ajánlatok bontását követő 3. munkanap helyszíne: 7634
Pécs, Nyugati ipari út 8. Igazgatói tárgyaló
VI.3.22. A tárgyalás menete: Az Ajánlatkérő egy-, vagy szükség esetén többfordulós tárgyalást tart. A
tárgyaláson az ajánlattevő részéről olyan személynek kell részt vennie, aki cégjegyzésre jogosult, vagy
felhatalmazással bír ilyen személytől a tárgyalásra. A tárgyaláson a bírálati szempontok, a szerződéses
feltételek képezik a tárgyalás alapját, ajánlatkérő a műszaki tartalomról nem tárgyal. Ennek során az Ajánlatkérő
az ajánlattevőkkel egyszerre folytat tárgyalást, az ajánlattevők a tárgyalás során csak az eredeti ajánlatukhoz
képest Ajánlatkérő számára kedvezőbb vagy változatlan ajánlatot tehetnek.
VI.3.23. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok rész-
és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
pont.
VI.3.24. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
Az értékelés során adható pontszám alsó határa 1, a felső határa 100, amely minden részszempontnál
azonos.
Ajánlatkérő az 1., 3. és 4. bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza
tekintettel a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 1.6.2012.).
A 2. részszempont esetén a pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik:
Jármű átlagéletkora hónapokban: pontszám
0 < hó ≤ 3 hó 100
3 < hó ≤ 6 hó 50
6 < hó ≤ 9 hó 25
9 < hó ≤ 12 hó 1
A használt jármű életkoránál az első üzembe helyezéstől számított minden megkezdett hónap egész hónapnak
számít. Az átlagéletkor értéket egy tizedes pontossággal kell megadni.
Az életkor számításánál az első üzembe helyezéstől a részvételi felhívás feladásának napjáig terjedő időszak a
meghatározó.
Amennyiben a 2. bírálati részszempont keretében az ajánlattevő által megajánlott 20 db jármű közül bármely
jármű életkora meghaladja az 1 (egy) évet, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.25. Informálódás a teljesítés feltételeiről: Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján
tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.3.26. Irányadó jog: A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.3.27. Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzés alapján megkötendő
szerződés hatályba lépésének a Pécs Megyei Jogú Város készfizető kezességére figyelemmel a Magyar
Kormány jóváhagyása, míg ajánlatkérő egyéb szerződéses kötelezettségeire figyelemmel a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. és a Szigetvári Takarékszövetkezet hozzájárulása szükséges.
VI.3.28. Szakmai ajánlat: Részvételre jelentkezőnek az ajánlattétel során a megajánlott járművek részletes
műszaki paramétereit bemutató szakmai ajánlatot kell csatolnia olyan részletességgel, amelyből megállapítható



HL/S S52
14/03/2014
87365-2014-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

10/10

14/03/2014 S52
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10/10

a műszaki leírásban írtaknak való megfelelés, valamint nyilatkoznia kell a jótállás és a szavatosság vállalt
időtartamára a dokumentációban írtak szerint.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
12.3.2014

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
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