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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344865-2013:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590)
2013/S 199-344865

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Árubeszerzés

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

Volánbusz Zrt.
AK08487
Üllői út 131.
Kapcsolattartási pont(ok): Járműüzemeltetési Koordinációs Osztály, III. emelet 316/C. szoba
Címzett: Kriston Ákos, logisztikai főmunkatárs
1091 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14655641
E-mail: jko@volanbusz.hu
Fax:  +36 14557927
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.volanbusz.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Címzett: dr. Fodor Gergely
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14118400
E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu
Fax:  +36 14118401
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Címzett: dr. Fodor Gergely
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14118400
E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu
Fax:  +36 14118401
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
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Bimbó út 68.
Címzett: dr. Fodor Gergely
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14118400
E-mail: fodor.gergely@provitalzrt.hu
Fax:  +36 14118401

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: igen
Agria Volán Zrt.
AK19535
Mátyás Király út 134.
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Hatvani Volán Zrt.
AK17669
Bercsényi út 82.
3000 Hatvan
MAGYARORSZÁG
Mátra Volán Zrt.
AK04969
Pesti u. 74.
3200 Gyöngyös
MAGYARORSZÁG
Jászkun Volán Zrt.
AK18479
Nagysándor József út 24.
5000 Szolnok
MAGYARORSZÁG
Nógrád Volán Zrt.
AK05723
Rákóczi u. 137–139.
3100 Salgótarján
MAGYARORSZÁG
Borsod Volán Zrt.
AK01120
József A. u. 70.
3527 Miskolc
MAGYARORSZÁG
Hajdú Volán Zrt.
AK02844
Szoboszlói u. 4–6.
4031 Debrecen

mailto:fodor.gergely@provitalzrt.hu
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MAGYARORSZÁG
Szabolcs Volán Zrt.
AK06952
Korányi F utca 12.
4401 Nyíregyháza
MAGYARORSZÁG
Körös Volán Zrt.
AK04155
Szarvasi út 103.
5600 Békéscsaba
MAGYARORSZÁG
Kunság Volán Zrt.
AK19563
Csáktornyai u. 4–6
6000 Kecskemét
MAGYARORSZÁG
Volántechnika Kft.
AK18948
Szentesi út 30.
6100 Kiskunfélegyháza
MAGYARORSZÁG
Volán Trans Kft.
AK18963
Bátyai út 4.
6300 Kalocsa
MAGYARORSZÁG
Bács Volán Zrt.
AK00464
Nagy l. u. 39.
6500 Baja
MAGYARORSZÁG
Tisza Volán Zrt.
AK16105
Bakay N. u. 48.
6724 Szeged
MAGYARORSZÁG
Alba Volán Zrt.
AK00139
Börgöndi út 14.
8000 Székesfehérvár
MAGYARORSZÁG
Vértes Volán Zrt.
AK08367
Csaba u. 19.
2800 Tatabánya



HL/S S199
12/10/2013
344865-2013-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4/18

12/10/2013 S199
http://ted.europa.eu/TED

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

4/18

MAGYARORSZÁG
Bakony Volán Zrt.
AK00553
Celli út 69.
8500 Pápa
MAGYARORSZÁG
Balaton Volán Zrt.
AK15845
Pápai út 30.
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Kisalföld Volán Zrt.
AK03861
Ipar u. 99.
9027 Győr
MAGYARORSZÁG
Vasi Volán Zrt.
AK08307
Körmendi u. 92.
9700 Szombathely
MAGYARORSZÁG
Zala Volán Zrt.
AK15707
Gasparich u. 16.
8900 Zalaegerszeg
MAGYARORSZÁG
Somló Volán Zrt.
AK06811
Hársfa u. 7.
8400 Ajka
MAGYARORSZÁG
Pannon Volán Zrt.
AK06092
Siklósi út 1.
7622 Pécs
MAGYARORSZÁG
Gemenc Volán Zrt.
AK15852
Tartsay u. 4.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Kapos Volán Zrt.
AK15931
Füredi u. 180.
7400 Kaposvár
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MAGYARORSZÁG
Tüke Busz Zrt.
AK15851
Széchenyi tér 1.
7621 Pécs
MAGYARORSZÁG

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

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási keretszerződés a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátására.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Magyarország teljes területe.
NUTS-kód HU1,HU2,HU3

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:
Szállítási keretszerződés a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátására.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09134220, 09132100

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 egy vagy több részre

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

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Szállítási keretszerződés a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátására az alábbiak, illetve a jelen
ajánlati felhívás B. mellékletében, továbbá az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
Az ajánlattétellel érintett részek az alábbiak:
1. rész Tartálykocsis kiszolgálás – Kelet-Magyarország
2. rész Tartálykocsis kiszolgálás – Nyugat-Magyarország
3. rész Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás – Kelet-Magyarország
4. rész Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás – Nyugat-Magyarország
A szerződések teljesítése során teljesítendő éves mennyiség a B. mellékletben meghatározott mennyiségektől
eltérhet, a B. mellékletekben meghatározott tartományokban.
A feladat ismertetése:
A Volán társaságok autóbusszal végeznek közszolgáltatói közúti személyszállítási tevékenységet.
A gépjárművek üzemanyaggal történő ellátását egyik részben saját telephelyeiken üzemeltetett
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üzemanyagkútjaikon, másik részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú
üzemanyagkutaknál oldják meg.
A Volán társaságok nevében a Volánbusz Zrt. jár el ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő
a feladatot részekre bontva kér ajánlatot az eljárás során, a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az
eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők a Volán társaságokkal kötnek szerződést. A szerződést kötő
Volán társaságokat a továbbiakban felhasználóknak nevezzük.
1. rész (Tartálykocsis kiszolgálás – Kelet-Magyarország)
Az ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak, a 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 Kelet-Magyarországhoz tartozó felhasználók pontos megnevezését a dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás tartalmazza.
2. rész (Tartálykocsis kiszolgálás – Nyugat-Magyarország)
Az ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak, a 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 Nyugat-Magyarországhoz tartozó felhasználók pontos megnevezését a dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás tartalmazza.
3. rész (Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás – Kelet-Magyarország)
Az ajánlattevő országos közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal a felhasználók ott
megjelenő gépjárműveit. Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük csuklós autóbuszok kiszolgálására
is. Az üzemanyagkutak nyitvatartási idejének legalább 6:00–18:00 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi 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) közforgalmú üzemanyagkúttal:
— Eger távolsági autóbusz-pályaudvar Eger, Barkóczy u. 2.
— Budapest Stadion autóbusz-pu. Budapest, Hungária krt. 48–52.
— Pétervására autóbusz-váróterem Pétervására, Szent Márton út
— Parádfürdő autóbusz-váróterem Parádfürdő, Kossuth Lajos út
— Hatvan autóbusz-pályaudvar Hatvan, Boldogi út
— Gyöngyös autóbusz-állomás Gyöngyös, Koháry u. 1/1
— Heves autóbusz-állomás Heves, Hősök u. 1.
— Szolnok Volán telep Szolnok, Nagysándor J. út 24.
— Jászberény autóbusz-pályaudvar Jászberény, Petőfi tér 2.
— Karcag autóbusz-pályaudvar Karcag Széchenyi tér 1–3.
— Kisújszállás autóbusz-pályaudvar Kisújszállás, Rákóczi u 1.
— Fegyvernek telephely Fegyvernek, Marx Károly u. 2.
— Tiszafüred autóbusz-pályaudvar Tiszafüred, Bartók Béla u. 37.
— Mezőtúr autóbusz-pályaudvar Mezőtúr, Földvári út 12.
— Kunszentmárton autóbusz-pu. Kunszentmárton, Kossuth L. u. 34.
— Salgótarján helyközi autóbusz-pu. Salgótarján, Bartók Béla út 6.
— Balassagyarmat autóbusz-pu. Balassagyarmat, Ipolypart út 42.
— Pásztó autóbusz-pályaudvar Pásztó, Vasút út 28.
— Miskolc autóbusz-állomás Miskolc, József Attila út 70.
— Sárospatak autóbusz-állomás Sárospatak, Csokonai u. 2.
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— Szerencs autóbusz-állomás Szerencs, Kandó Kálmán út 15.
— Debrecen autóbusz-állomás Debrecen, Külső Vásártér 2.
— Hajdúszoboszló autóbusz-állomás Hajdúszoboszló, Fürdő u. 1.
— Berettyóújfalu autóbusz-állomás Berettyóújfalu, Hunyadi u. 1.
— Hajdúböszörmény autóbusz-állomás Hajdúböszörmény, Zrínyi u. 30.
— Polgár autóbusz-állomás Polgár, Deák Ferenc u. 11.
— Hajdúnánás autóbusz-állomás Hajdúnánás, Rákóczi u. 28.
— Tiszalök autóbusz-állomás Tiszalök, Bocskai u. 19.
— Biharkeresztes autóbusz-állomás Biharkeresztes, vasútállomás
— Nyíregyháza autóbusz-állomás Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 12.
— Kisvárda autóbusz-állomás Kisvárda, Vasút u. 1.
— Mátészalka autóbusz-állomás Mátészalka, Seregély u. 2.
— Fehérgyarmat autóbusz-állomás Fehérgyarmat, Móricz Zs. u 6.
— Vásárosnamény autóbusz-állomás Vásárosnamény, Radnóti u. 7.
— Nyírbátor autóbusz-állomás Nyírbátor, Ady E. u. 11.
— Nagykálló autóbusz-állomás Nagykálló, Szabadság tér
— Szarvas autóbusz-állomás Szarvas, Szabadság út 41–42.
— Dunaújváros autóbusz-pályaudvar Dunaújváros, Béke tér 1.
— Kecel autóbusz-állomás Kecel, Rákóczi Ferenc utca 25.
— Kecskemét központi telephely Kecskemét, Csáktornyai utca 4–6.
— Kunszentmiklós autóbusz-állomás Kunszentmiklós, Kálvin tér 1.
— Solt autóbusz-állomás Solt, Aranykulcs tér 1.
— Szabadszállás autóbusz-állomás Szabadszállás, Tompa Mihály tér 1.
— Baja autóbusz-állomás Baja, Csermák Mihály tér
— Bácsalmás autóbusz-állomás Bácsalmás, Rákóczi u. 39.
— Csongrád autóbusz-állomás Csongrád, Dózsa Gy. tér.
A Kelet-Magyarországhoz tartozó felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás melléklete
tartalmazza.
4. rész (Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás – Nyugat-Magyarország)
Az ajánlattevő országos közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal a felhasználók ott
megjelenő gépjárműveit. Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük csuklós autóbuszok kiszolgálására
is. Az üzemanyagkutak nyitva tartási idejének legalább 6:00–21:00 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi 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) közforgalmú üzemanyagkúttal:
— Gárdony vasútállomás Gárdony, Szabadság út 16.
— Komárom autóbusz-állomás Komárom, Szent László út 2.
— Csorna autóbusz-pályaudvar Csorna, Eötvös tér 1.
— Kőszeg autóbusz-állomás Kőszeg, Liszt F. u. 1.
— Sárvár autóbusz-állomás Sárvár, Laktanya u. 11.
— Celldömölk autóbusz-állomás Celldömölk, Rákóczi F. 1.
— Szentgotthárd, autóbusz-állomás Szentgotthárd, Hunyadi u. 65.
— Vasvár, autóbusz-állomás Vasvár, Köztársaság tér 21.
— Körmend autóbusz-állomás Körmend, Vasútmellék u. 16.
— Bátaszék autóbusz-állomás Bátaszék, Szentháromság tér 8.
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— Hőgyész autóbusz-állomás Hőgyész, Kossuth L. u. 5.
— Pincehely autóbusz-állomás Pincehely, Kossuth L. u. 1.
— Tamási autóbusz-állomás Tamási, Vasút u. 1392/15 hrsz.
— Barcs vasútállomás Barcs, Vasútállomás u. 1.
A Nyugat-Magyarországhoz tartozó felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás melléklete
tartalmazza.
Egyéb információk
A nyertes ajánlattevőnek a közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálási módhoz (3-4. 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 üzemanyag vásárlására, illetve a közforgalmú üzemanyagkút shopjában történő egyéb,
a gépjárművek működéséhez szükséges termékek vásárlására, valamint a jövedéki adó visszaigénylésére.
Az igényelt tankolókártyák mennyiségét felhasználónként a dokumentáció 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 mind a négy rész esetén szállítási keretszerződés alapján, a szerződés
hatálybalépésének napján kell megkezdenie a teljesítést, amelyet egy év határozott ideig folyamatosan kell
végeznie.

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: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Tartálykocsis kiszolgálás – Kelet-Magyarország
1) Rövid meghatározás:

Szállítási keretszerződés a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátására.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09134220, 09132100

3) Mennyiség:
Gázolaj: 68 882 000 liter; a megadott mennyiségek –36%-al változhatnak.
A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli gázolaj: 6 888 000 liter
Motorbenzin ESZ 95: 2 206 000 liter; a megadott mennyiségek –35%-al változhatnak.
Motorbenzin ESZ 98: 300 000 liter; a megadott mennyiségek –30%-al változhatnak.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

Rész száma: 2
Elnevezés: Tartálykocsis kiszolgálás – Nyugat-Magyarország
1) Rövid meghatározás:

Szállítási keretszerződés a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátására.
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2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09134220, 09132100

3) Mennyiség:
Gázolaj: 92 444 000 liter; a megadott mennyiségek –26%-al változhatnak.
A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli gázolaj: 9 244 000 liter
Motorbenzin ESZ 95: 5 920 000 liter; a megadott mennyiségek –26%-al változhatnak.
Motorbenzin ESZ 98: 50 000 liter; a megadott mennyiségek –30%-al változhatnak.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

Rész száma: 3
Elnevezés: Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás – Kelet-Magyarország
1) Rövid meghatározás:

Szállítási keretszerződés a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátására.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09134220, 09132100

3) Mennyiség:
Gázolaj: 3 053 000 liter; a megadott mennyiségek –35%-al változhatnak.
A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli gázolaj: 305 000 liter
Motorbenzin ESZ 95: 168 000 liter; a megadott mennyiségek –46%-al változhatnak.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

Rész száma: 4
Elnevezés: Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás – Nyugat-Magyarország
1) Rövid meghatározás:

Szállítási keretszerződés a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátására.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
09134220, 09132100

3) Mennyiség:
Gázolaj: 3 235 000 liter; a megadott mennyiségek –24%-al változhatnak.
A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli gázolaj: 324 000 liter
Motorbenzin ESZ 95: 84 000 liter; a megadott mennyiségek –29%-al változhatnak.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 12 (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:
Az 1. és 2. rész esetén:
Késedelmi kötbér mértéke a megrendelt késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékének napi 1%-a, de
legfeljebb a megrendelt mennyiség nettó értékének 15%-a.
Hibás teljesítés esetén a kötbér: a megrendelt hibásan teljesített mennyiség nettó értékének 15%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult megrendelés nettó értékének 15%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Konkrét fizetési feltételek:
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— Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
— Ajánlatkérő előleget nem fizet.
— A fizetés a Kbt. 130. §-a, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény 292/B § (1) bekezdése szerint,
valamint az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése alapján határozott
időre szóló elszámolás szerint havonta átutalással történik.
— A fizetési határidő a számla kiállítását követő 15. nap.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A megajánlott üzemanyagoknak meg kell felelniük az alábbi
előírásoknak
A gázolajra vonatkozó előírás:
A megajánlott gázolajnak meg kell felelnie az MSZ EN 590:2009+A1:2010 szerinti, illetve a mindenkori szállítási
időpontban érvényes Magyar Szabványban foglalt paramétereknek és minőségi követelményeknek.
Az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szerződés időtartama alatt - amennyiben az ajánlatkérő igényli –
november 15. és február utolsó napja közötti időszakban extra téli mély dermedésű minőségben is szállítja,
illetve kiszolgálja a gázolajat. Az extra téli mély dermedésű gázolajnak a fenti szabvány követelményein túl
legfeljebb –26 °C CFPP-t és legfeljebb –16 °C zavarodáspontot is teljesítenie kell.
A motorbenzinre vonatkozó előírás:
A megajánlott motorbenzinnek (ESZ 95 és ESZ 98) meg kell felelnie az MSZ EN 228:2009 szerinti, illetve
a mindenkori szállítási időpontban érvényes Magyar Szabványban foglalt paramétereknek és minőségi
követelményeknek.
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a felhasználók által megrendelt gázolaj
lefejtése esetenként a felhasználó átfolyásmérőjének közbeiktatásával történik.
A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás alapján a föld fölötti
tartály jelöléssel ellátott megjelölt telephelyek esetén és telephelyre történő szállítás során szivattyús
tartálykocsival történő szállítást végez.

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: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő (közös ajánlat esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlat esetén egyik ajánlattevő sem), az a gazdasági szereplő,
amellyel szemben az a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Kizáró okok igazolási módja
1.) Az ajánlattevő (közös ajánlat esetén minden ajánlattevő külön-külön) A közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2011. Kr.) 2–10. § szerint köteles
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igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésében előírt jogi kizáró okok
hatálya alá. A 310/2011. Kr. 7. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a Kbt.
56. § (1) bekezdésében, az 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának a 310/2011. Kr. 4. §-a szerinti
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
2.) Az alvállalkozó, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő
tekintetében, a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján, az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: G1: Az ajánlattevőnek a
310/2011. Kr. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feladását közvetlenül megelőző kettő üzleti évben évente elért teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (az igazolás tekintetében a 310/2011. Kr. 14. § (3)
bekezdésének rendelkezései is irányadók).
Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt
a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
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 ajánlattevőnek továbbá ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelkezésre bocsátott kapacitást a
szerződés teljesítése során milyen módon kívánja igénybe venni.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a
Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.
55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
1. rész esetén:
G1: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül
megelőző kettő üzleti évben évente legalább 3 000 000 000 HUF összegű teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétellel.
2. rész esetén:
G1: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül
megelőző kettő üzleti évben évente legalább 4 000 000 000 HUF összegű teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétellel.
3. rész esetén:
G1: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül
megelőző kettő üzleti évben évente legalább 500 000 000 HUF összegű teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétellel.
4. rész esetén:
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G1: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül
megelőző kettő üzleti évben évente legalább 500 000 000 HUF összegű teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétellel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkozhatnak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1: Az ajánlattevőnek a
310/2011. Kr. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, az alkalmassági követelmény igazolásához
szükséges – az 1. és 2. részek tekintetében tartálykocsis; a 3. és 4. részek tekintetében üzemanyagkártyás
– üzemanyag-értékesítésre vonatkozó referenciaigazolását vagy referencianyilatkozatát (figyelemmel a
310/2011. Kr. 16. § (1) bekezdés előírásaira). A referenciaigazolásnak/ referencianyilatkozatnak az alábbiakat
kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a teljesítés ideje (mettől-meddig, év-hó-nap),
a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a referenciáról információt nyújtó személy neve, beosztása
és elérhetősége, arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M2: Az ajánlattevőnek a 310/2011. Kr. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint ajánlatához csatolnia kell saját
tevékenységére (gyártó esetén a szállítani vállalt termékek gyártására, forgalmazó esetén kereskedelmére/
forgalmazására) vonatkozó, elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó,
érvényes ISO9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványának
egyszerű másolatát, vagy a minőség biztosítása érdekében tett egyenértékű intézkedések dokumentumait.
Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik, úgy ajánlatában meg kell jelölni ezt
a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
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 ajánlattevőnek továbbá ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelkezésre bocsátott kapacitást a
szerződés teljesítése során milyen módon kívánja igénybe venni.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a
Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben támaszkodhat, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.
55. § (6) bekezdése szerinti iratokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
1. rész esetén
M1: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább kettő darab, különböző megrendelőtől származó,
összesen legalább nettó 1 400 000 000 HUF értékű, tartálykocsis üzemanyag értékesítésére vonatkozó
referenciával.
2. rész esetén
M1: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább kettő darab, különböző megrendelőtől származó,



HL/S S199
12/10/2013
344865-2013-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 13/18

12/10/2013 S199
http://ted.europa.eu/TED

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

13/18

összesen legalább nettó 1 800 000 000 HUF értékű, tartálykocsis üzemanyag értékesítésére vonatkozó
referenciával.
3. rész esetén
M1: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább kettő darab, különböző megrendelőtől származó,
összesen legalább nettó 200 000 000 HUF értékű, üzemanyagkártyás üzemanyag-értékesítésre vonatkozó
referenciával.
4. rész esetén
M1: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három
évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább kettő darab, különböző megrendelőtől származó,
összesen legalább nettó 200 000 000 HUF értékű, üzemanyagkártyás üzemanyag-értékesítésre vonatkozó
referenciával.
Valamennyi rész esetén:
M2: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a saját tevékenységére (gyártó esetén
a szállítani vállalt termékek gyártására, forgalmazó esetén kereskedelmére/forgalmazására) vonatkozó,
elismert, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó ISO9001, vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében
tett egyenértékű intézkedéssel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül.

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
Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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: 25.11.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
25.11.2013 - 10:00
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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
Dátum: 25.11.2013 - 10:00
Hely
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
A Kbt. 62. §-ában meghatározottak szerint.

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:
1) Az ajánlatokat írásban, egy eredeti példányban, zárt csomagolásban, az A melléklet III. pontjában
meghatározott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A
csomagoláson „Ajánlat – Volánbusz Zrt. – Üzemanyagok beszerzése”, illetve „Nem bontható fel az ajánlattételi
határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. A teljes ajánlatot elektronikus formában is, CD-n vagy DVD-
n (a nyomtatott ajánlat eredeti, aláírt példányát egyetlen dokumentumba beszkennelve, 200 dpi felbontásban,
pdf formátumban) is 1 példányban be kell nyújtani az ajánlat részeként, mivel az ajánlatok elbírálásában
egyidejűleg több személy vesz részt. Magán az elektronikus adathordozón is kerüljön feltüntetésre az
ajánlattevő megnevezése és az eljárás tárgya. Az elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy
az ajánlatkérő az eljárás cselekményeit elektronikusan gyakorolja. Az ajánlat egyes példányai közötti tartalmi,
illetve formai eltérés esetében az eredeti, papír alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó. Az
ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2.) Az ajánlatban a tartalomjegyzéket követő oldalként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell a Kbt.
62. § (3) bekezdés szerinti adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), a kért ellenszolgáltatás
összegét és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek.
A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
3.) 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.
4.) Az ajánlatkérő képviselője a kérelmező e-mail címét tartalmazó, a dokumentáció megküldésére vonatkozó
kérelem fax (+36 14118401) vagy e-mail (fodor.gergely@provitalzrt.hu) útján történő megérkezését követően
gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon 10:00–15:00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00–10:00 óráig. 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 át nem ruházható.
5.) A szerződéskötés tervezett 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.
6.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos

mailto:fodor.gergely@provitalzrt.hu
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küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok összeállításával és
benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
7.) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során az ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint jár el
és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
8) Az ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) 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. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék
figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének
huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem
lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként
kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.)
9) Az ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-
mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást.
10) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése
alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását
is elfogadja. A fordítás tartalmának helyessége tekintetében az ajánlattevő köteles becsatolni cégszerű
nyilatkozatát. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
11) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
12) Az ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak megfelelően
biztosítja. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
13) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
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14) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
15) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az árbevétel
tekintetében az adott üzleti év fordulónapján érvényes, a referenciák esetében az adott referencia teljesítésének
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak
az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
16) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
18) 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.
19) Az ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték
összegszerűen meghatározott mértéke az 1. részre tett ajánlat esetén: 6 000 000 HUF, azaz hatmillió forint; a 2.
részre tett ajánlat esetén: 8 000 000 HUF, azaz nyolcmillió forint; a 3. részre tett ajánlat esetén: 1 000 000 HUF,
azaz egymillió forint; a 4. részre tett ajánlat esetén: 1 000 000 HUF, azaz egymillió forint.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárás több része vonatkozásában tesz ajánlatot, az ajánlati biztosíték mértéke
az egyes részek vonatkozásában meghatározott értékek összege. Az ajánlati biztosíték részenként külön-külön
teljesítendő. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
— Az ajánlatkérő K&H Banknál vezetett 10200971-21508747-00000000 számú számlájára az ajánlattételi
határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással,
— feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával,
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat),
— bankgaranciával való teljesítés esetén a bankgarancia nyilatkozattal,
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia nyilatkozatot vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
Amennyiben az ajánlattevő nem befizetéssel/átutalással bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati
biztosíték összegét, úgy az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátását alátámasztó dokumentumot
(bankgarancia nyilatkozatot/kötelezvényt) eredetiben köteles ajánlattevő becsatolni az ajánlatához.
20) A III.2.2.) G1. pont és a III.2.3.) M1–M2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
21) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa megajánlani kívánt áru származási helyéről.
Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplő, illetve az általa
megajánlott áru nem közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján – a Magyar
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Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel
összhangban – az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani.
23) A 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt
az ajánlattevőt, amely - az áruk összértéke tekintetében - ötven százalékot meghaladóan olyan származású
árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
24) Az értékelés során az ajánlatkérő az előnyben részesítés tekintetében alkalmazza a 289/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 3. § (2)–(5) bekezdéseiben foglalt előírásokat, közszolgáltatói szerződés megkötése céljából.
25) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és a
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet az irányadó.
27.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés időtartama
alatt - amennyiben az ajánlatkérő igényli – november 15. és február utolsó napja közötti időszakban extra téli
mély dermedésű minőségben is szállítja, illetve kiszolgálja a gázolajat. Az extra téli mély dermedésű gázolajnak
az MSZ EN 590:2009+A1:2010 szerinti szabvány követelményein túl legfeljebb –26°C CFPP-t és legfeljebb –
16°C zavarodáspontot is teljesítenie kell.
28.) Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell azoknak az üzemanyagkutaknak az adatait (legalább a
címüket, GPS szélességi, illetve hosszúsági koordinátáikat, az egyes részekben megjelölt kiemelt autóbusz-
állomásoktól mért távolságot, és a nyitva tartási időt) bemutató táblázatot, amely igazolja, hogy az ajánlattevő
által bemutatott üzemanyagkutaknak a 3. és 4. rész vonatkozásában meghatározott kiemelt autóbusz-
állomásoktól való távolsága legfeljebb 15 km. Az ajánlattétellel érintett részek vonatkozásában külön-külön
szükséges csatolni a fenti dokumentumokat.
29.) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell az üzemanyag
kereskedelméhez, szállításához szükséges (jogszabályokban rögzített) érvényes engedélyekkel és
feltételekkel, különös tekintettel a jövedéki engedélyre. A nyertes ajánlattevőnek a szükséges engedélyek
érvényességét a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartania. A ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arra vonatkozóan, hogy a beszerzés tárgya szerinti termékek tekintetében rendelkezik a termékek
kereskedelméhez, szállításához szükséges (jogszabályban rögzített) érvényes engedélyekkel. Érvénytelen az
ajánlat, ha ajánlattevő a fenti engedélyekkel nem rendelkezik.
30) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötésre kerülő szerződés keretein belül szállítandó üzemanyagok rendelkeznek üzemanyagfajtánként a
motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet 4. §-ában előírt minőségi
tanúsítvánnyal.
31) A szerződés hatálybalépésének tervezett időpontja 1.1.2014, amely a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
időtartama függvényében későbbi időpontra módosulhat.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 137. §.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
9.10.2013
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