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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118407-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások
2012/S 71-118407
Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
Szolgáltatásmegrendelés
2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Kapos Volán Autóbusz-közlekekdési Zrt.
Füredi u. 180.
Címzett: Fodor József
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 82506136
E-mail: fodorj@kaposvolan.hu
Fax: +36 82419832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.kaposvolan.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Deák Ügyvédi Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1-2.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 74510225
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: +36 74510224
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:
Deák Ügyvédi Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1-2.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 74510225
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: +36 74510224
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Deák Ügyvédi Iroda
Jókai u. 22. fszt. 1-2.
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 74510225
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E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: +36 74510224
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:
Kapos Volán Zrt tulajdonában lévő autóbuszok karosszéria felújítása.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: Az ajánlattevő(k) telephelye(i).
NUTS-kód HU

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:
16 db autóbusz karosszéria felújítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50113100, 50112110, 50112111

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
16 db helyközi-elővárosi autóbusz karosszéria felújítása a dokumentációban megadott technológia szerint:
I részajánlati kör: 9 db. IKARUS E94 típusú autóbusz karosszéria felújítása. A B. mellékletben részletezettek
szerint.
II. részajánlati kör: 5 db. RÁBA CONTACT (PREMIER) típusú autóbusz karosszéria felújítása. A B. mellékletben
részletezettek szerint.
III. részajánlati kör: 2 db. IKARUS 417 típusú csuklós autóbusz karosszéria felújítása A B. mellékletben
részletezettek szerint.
Becsült érték áfa nélkül: 192 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
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A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 18.6.2012 Befejezés 30.6.2013

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: 9 db. IKARUS E94 típusú autóbusz karosszéria felújítása.
1)
Rövid meghatározás:
9 db. IKARUS E94 típusú autóbusz karosszéria felújítása.
— 6 db járművet 2012. június 18. - 2012. augusztus 20. között kell felújítani, a járművek felújítása történhet
egyidejűleg,
— további 3 db járművet legkésőbb 2012. december 31. napjáig kell felújítani, úgy hogy egyidejűleg csak 1
jármű felújítása történhet.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50113100, 50112110, 50112111

3)

Mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül: 100 000 000 HUF

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 18.6.2012 Befejezés 31.12.2012

Rész száma: 2
Elnevezés: 5 db. RÁBA CONTACT (PREMIER) típusú autóbusz karosszéria felújítás
1)
Rövid meghatározás:
5 db. RÁBA CONTACT (PREMIER) típusú autóbusz karosszéria felújítás.
— Ebből 1 db járművet 2012. december 31. napjáig kell felújítani, a fennmaradó 4 db járművet pedig legkésőbb
2013. június 30. napjáig. Egyidejűleg csak 1 jármű felújítása történhet.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50113100, 50112110, 50112111

3)

Mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül: 58 000 000 HUF

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 18.6.2012 Befejezés 30.6.2013

Rész száma: 3
Elnevezés: 2 db. IKARUS 417 típusú csuklós autóbusz karosszéria felújítása
1)
Rövid meghatározás:
2 db. IKARUS 417 típusú csuklós autóbusz karosszéria felújítása.
A járműveket 2012. június 18. -2012. augusztus 20. között kell felújítani és a járművek felújítása történhet
egyidejűleg.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50113100, 50112110, 50112111

3)

Mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül: 34 000 000 HUF

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Kezdés 18.6.2012 Befejezés 20.8.2012

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi részajánlati körben:
Kötbér fizetési kötelezettség: nyári teljesítési határidők estében (2012. 08.20. és 2013. 06.30.) az első nap 500
000 HUF utána naponta 100 000 HUF/ nap, a téli határidő esetében (2012. 12.31.) napi 50 000 HUF.
Jótállás minimum 3 év, többlet a megajánlás szerint.
A jótállás idejére szóló biztosíték: a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, amit a
végszámla benyújtásával egyidejűleg kell biztosítani.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Amennyiben az Ajánlattevő kér előleget a teljesítéshez, az előleg mértékének
megfelelő összegűnek kell lennie, és az előleg számlával egyidejűleg nyújtandó.
Teljesítési biztosíték valamennyi részajánlati körben: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás
5 %-a, amit a szerződés aláírásával egyidejűleg kell biztosítani.
A biztosítékok az ajánlattevő választása alapján kell nyújtani, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában előírtak
szerint, az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel
vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia
kell.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számlák ellenértékét az ajánlatkérő(k) banki átutalással teljesítik a Kbt. 130. §-ában foglaltaknak megfelelően
30 napos fizetési határidő betartásával. Ajánlatkérő(k) felhívja a figyelmet arra, hogy a kifizetés vonatkozásában
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárniuk. Ajánlatkérő igény esetén előleget
fizet melynek mértéke a nettó vállalkozási díj maximum 40 %-a.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell
jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért, valamint
a Kbt. 25.§ (2) bekezdése értelmében kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt
megjelölni.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő akivel
szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód: az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.
§ (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ra, mely szerint
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy
szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak minősül-e.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)
pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles benyújtani.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. a pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozat(ok) szerint valamelyik élő bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszaszámított egy évben (vagy ha később került a számla megnyitásra, a megnyitás óta) 1 napot meghaladó
sorban állás fordult elő.
P.2 Az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több
évben a mérleg szerinti eredménye negatív, vagy amennyiben ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevő bármely gazdasági szereplő) a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban
az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív.
Ha az ajánlattevő P2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából
származó (autóbusz karosszéria felújítás és/vagy javítása) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
nem haladja meg az alábbi értéket:
— I. részajánlati kör esetében a nettó 180 000 000 HUF,
— II. részajánlati kör esetében a nettó 100 000 000 HUF,
— III. részajánlati kör esetében a nettó 60 000 000 HUF.
P.3. a közbeszerzés tárgyából (autóbusz karosszéria felújítás és/vagy javítása) származó árbevétele összesen
nem haladja meg az előző 3 évben (2009. 2010. 2011., vagy amióta a tevékenységét megkezdte):
I. rész esetében a nettó 180 000 000 HUF-ot,
II. rész esetében a nettó 100 000 000 HUF-ot,
III. rész esetében a nettó 60 000 000 HUF-ot,
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon
meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 55.§ (4) bek.).
A megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi részajánlati körre vonatkozóan:
P.1. Ajánlattevő valamint közös Ajánlattevők csatolják valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évre vonatkozó nyilatkozatot az alábbi
kötelező és kifejezett tartalommal:
— mi a pénzintézet által vezetett bankszámla száma,
— mióta vezeti a bankszámláját,
— bankszámláján a felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 1 napot meghaladó sorban állás
előfordult-e.
Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak;
P.2. Ajánlattevő (valamint közös Ajánlattevők csatolják) az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó évi, saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelő módon
elkészített beszámolójának eredménykimutatását.
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Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
hivatkozott részének csatolása nem szükséges.
Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, akkor az elmúlt 3 lezárt
gazdasági év mérleg szerinti eredményei tekintetében ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges.
Amennyiben ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő bármely gazdasági szereplő) a
számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallás
egyszerű másolata csatolandó az ajánlatba.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a P. 2 pontban előírt irattal, mert a jelölt időszak után kezdete meg
működését, csatolja a működésének megkezdése óta eltelt idő alatt keletkezett, a közbeszerzés tárgyából
származó (autóbusz karosszéria felújítás és/vagy javítása) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételére
vonatkozó nyilatkozatát évekre lebontva.
P3. Ajánlattevő (valamint közös Ajánlattevők csatolják) a nyilatkozatot az előző 3 év (2009., 2010., 2011.)
közbeszerzés tárgyának (autóbusz karosszéria felújítás és/vagy javítása) nettó árbevételéről évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. (Kbt. 55.§ (5) - (6) bek.).
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 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.
Ebben az esetben:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat az
ajánlattevő a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, ennek módjáról nyilatkoznia kell
(ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került), vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, olyan kapacitásra támaszkodik az ajánlatkérő,
ami(ke)t a szerződés teljesítése során ténylegesen nem lehet igénybe venni, akkor csatolni kell a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetet cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozatát, amelyben e szervezet az ajánlattevő
fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és
amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő,
(közös ajánlattétel estén az ajánlattevők) ha:
M.1 Ha nem rendelkezik gépjárműfenntartó (karosszéria javítása, felújítása) tevékenység végzéséhez
szükséges az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel és engedéllyel,
az alábbiak szerint.
A) Az ajánlattevő nem rendelkezik, valamennyi részajánlati körre vonatkozóan, (azzal, hogy ha az ajánlattevő
több részajánlati körben indul elegendő egyszer teljesíteni):
— Legalább 1 fő fényező-mázoló szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel,
— Legalább 1 fő, alábbi képesítésű szakemberrel:
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—— okleveles gépészmérnöki, vagy okleveles közlekedés mérnöki, vagy okleveles közlekedés-gépészmérnöki,
vagy okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki képesítésű vagy,
—— gépész-üzemmérnöki, közlekedésgépész-üzemmérnöki, általános gépész-üzemmérnöki,
gépjavítástechnológiai üzemmérnöki és mezőgazdasági gépész-üzemmérnöki képesítés, vagy,
—— felsőfokú technikumon szerzett gépjárműközlekedési szaktechnikusi, gépész szaktechnikusi és
mezőgazdasági gépész szaktechnikusi képesítés.
B) Nem rendelkezik az alábbi tárgyi eszközökkel:
B.1. Karosszéria Javítás-felújításra vonatkozóan (azzal, hogy ha az ajánlattevő több részajánlati körben indul
elegendő egyszer teljesíteni):
a) hidegpadlós, legalább 12 m hosszúságú jármű javításhoz használt, az eszközök és berendezések
elhelyezését, valamint a kocsiszekrényhez a minden oldali hozzáférést biztosító helyiség,
b) a kocsiszekrény különböző részeihez a hozzáférést lehetővé tevő eszközök, biztonsági felülvizsgálattal
rendelkező, legalább 10 t. teherbírás emelő berendezés és tartóbakok,
c) a megpályázni kívánt részajánlati körben meghatározott autóbusztípus menettulajdonságait befolyásoló
és a szerkezeti részek elhelyezkedését meghatározó méretek eredeti állapot szerinti helyreállítását biztosító
eszközökkel, célszerszámokkal és hitelesített, vagy kalibrált mérőberendezésekkel
d) az ellátni kívánt járműtípusra vonatkozó futóműbeállítási adatokat és az ezzel kapcsolatos tűréshatárokat
tartalmazó leírással.
B.2. Festés: a megpályázni kívánt részajánlati körben meghatározott autóbusztípus fényezéséhez
szükséges:
a) a járműtípus befogadására alkalmas (legalább 12m hosszúságú jármű fényezésére alkalmas) festőkamra
festékszóró berendezéssel, az előkészítési, fényezési technológiai műveleteknek végzéséhez legalább azonos
nagyságú műhellyel és a megfelelő eszközökkel, berendezésekkel,
b) a fényezési művelet előkészítéséhez és a fényezéshez (festékszóráshoz) használt anyagok fajtáit,
minőségét, minőségi jelét és mindezek használatának módját tartalmazó műszaki előírással.
M.2 Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától számított elmúlt 3 évben nyújtott, és az ajánlattételi
határidő lejártáig befejezett, összesen legalább:
I. részajánlati körben nettó 100 000 000 HUF értékű autóbusz karosszéria felújítási referenciával, melyek
között legalább 5 db Ikarus E94, vagy Ikarus E95, vagy Ikarus 395, vagy Ikarus L94 típúsu jármű karosszéria
felújítására sor került.
II. részajánlati körben nettó 60 000 000 HUF érték autóbusz karosszéria felújítási referenciával melyek között
volt legalább 1 db Rába típusú autóbusz.
III. részajánlati körben nettó 30 000 000 HUF értékű autóbusz karosszéria felújítási referenciával, ahol legalább
1 db 400 típuscsaládhoz tartozó csuklós autóbusz volt.
M.3. Valamennyi részajánlati kör tekintetében, ha nem rendelkezik ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszerrel,
vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy
ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. (Kbt. 55.§ (5) - (6) bek.).
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 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.
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Ebben az esetben ha az alkalmassági követelmény a korábbi referenciákra, teljesítésekre vonatkozik,
nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlattevő milyen módon vonja be a teljesítés során a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetet, amely lehetővé teszi e szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés
teljesítése során!
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 55.§ (4)
bek.).
A megkövetelt igazolási mód valamennyi részajánlati kör vonatkozásában:
M1.Az alkalmasság igazolására az ajánlattevő csatolja az ajánlatához a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség részletes leírását, bemutatását (olyan mélységig,
hogy abból az alkalmasságnál előírt paraméterek leellenőrizhetőek legyenek) a berendezések, eszközök
nyilvántartási (leltári) számának megjelölésével, bérlet esetén a bérleti szerződés csatolásával, és csatolja a
gépjárműfenntartó tevékenység végzéséhez szükséges 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet szerinti engedélyét.
Igazolja az ajánlattevő, hogy a karosszéria felújításhoz/javításhoz szükséges szakemberekkel rendelkezik
Ennek keretében az Ajánlattevő illetőleg közös ajánlattevő nevezze meg - képzettségük, végzettségük
ismertetésével - azokat a szakembereket akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság megítéléséhez
csatolja az ajánlattevő a megnevezett szakemberek végzettségét igazoló okmányokat, és ha nem saját
állományú (munkaviszonyban, vagy tagi jogviszonyban kerül bevonásra) a bemutatott szakember, akkor a
rendelkezésre állást igazoló, a szakember által aláírt nyilatkozatot, mely szerint a kérdéses szakember a
szerződés teljesítése során az ajánlattevő rendelkezésére áll).
M.2 Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb (az ajánlattételi
határidőig befejezett) autóbusz karosszéria felújítására és/ vagy javítására vonatkozó szolgáltatásainak
ismertetésével. Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; ha a szerződést kötő másik fél
ettől eltérő egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint fel kell tüntetni a felújított járművek
adatait (típus, forgalmi rendszám, vagy alváz és motorszám), és a referenciát adó adatait(cégnév, a referenciát
adó személy nevét, telefonszámát) és a szolgáltatás befejezésének pontos időpontját (év, hó, nap).
M 3. Az ajánlattevőnek csatolnia kell minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek bemutatását, az
érvényes ISO 9001 -es tanúsítványának csatolásával, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékait (pl.: minőségügyi kézikönyv, belső auditrendszer és értékelése, egyszerű másolatban).
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és
dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (a kötelezően elvégzendő műveletek ára, és minden egyéb kapcsolódó költség) (nettó HUF).
Súlyszám 70
2. Az igényelt előleg mértéke (maximum 40 %) (%). Súlyszám 15
3. Az előírt 3 évet meghaladó jótállási idő mértéke (maximum 5 év többlet) (év). Súlyszám 15

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:
Kapos Volán karosszéria felújítás 2012.

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: 21.5.2012 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
21.5.2012 - 10:00

IV.3.5)

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

IV.3.6)

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

IV.3.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21.5.2012 - 10:00
Hely
MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Deák Ügyvédi Iroda.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
Kbt. 62. § (2) bekezdés 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) A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő www.kaposvolan.hu. internetes oldaláról
letölthető (Karosszéria felújítási dokumentáció megnevezés alatt). A dokumentáció letöltésével egyidejűleg
írásos bejelentkezést kell megküldeni az ajánlatkérő nevében eljáró ügyvédi irodának vagy elektronikus levél
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útján (chris.deak@t-online.hu) vagy telefax (74/510-224) útján; mely alapján az ajánlatkérő nevében eljáró
nyilvántartásba veszi az ajánlattevőt! A nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat
arra, hogy nem, vagy nem megfelelő időben kapta kézhez a kiegészítő információt, tájékoztatást, vagy egyéb
dokumentumokat, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérőnek (és a nevében Eljárónak) nem lesz információja
arra vonatkozóan, hogy ki minősül az eljárásban potenciális ajánlattevőnek. A bejelentkezés tartalmazza a
cég megnevezését, székhelyét (postacímét), a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, fax számát,
email címét. A dokumentáció letölthető az ajánlattételi határidőig. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. (Kbt. 49.§ (6) bek.).
2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és a 2. részszempont (ajánlati ár és az előleg mértéke) értékelésénél a legalacsonyabb (az Ajánlatkérő
számára legkedvezőbb) megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan
kevesebb pontot kap, de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban
részletezettek szerint.
A 3. (többlet jótállás) részszempont értékelésénél a legmagasabb (az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb)
megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap,
de legalább 1 pontot, kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához
igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy
ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban.
Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére
munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti
példányát.
5) A pénzintézeti igazolással kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben
a cégkivonatban felsoroltakon kívüli bankszámlái is vannak az ajánlattevőnek, azok másolata is csatolandó az
ajánlathoz, ha pedig a cégkivonatban feltüntetett valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban
még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat egyszerű másolata.
6) A Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban
benyújthatók, kivétel ahol követelés közvetlen érvényesítés alapjául szolgáló okiratról, vagy jognyilatkozat
megtételére, képviseletre vonatkozó meghatalmazásról van szó, vagy ahol jogszabály ettől eltérően
rendelkezik.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3)
bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdése)
8) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli és a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak
azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért az ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők,
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes
megjelölését.
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9) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra.
10) A Kbt. 54.§-a alapján az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni, és erről csatoljon ajánlattevői nyilatkozatot.
11) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak
a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben
idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat
egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást
kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni.
Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek
minősül amennyiben annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei fennállnak.
12) Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9.00-14.00 óráig
lehetséges előzetes, telefonon történő egyeztetés alapján, azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján
az ajánlatoknak 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig a
megadott helyre be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az
ajánlattevő köteles viselni!
13) Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi XCIX. törvény 6. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a
2011. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti tilalom fennáll-e az ajánlattevővel szemben. Amennyiben
ez a tilalom azért nem áll fenn, mert az ajánlattevő a 2011. évi XCIX. törvény 6. § (2) bekezdés szerinti
munkabéremelést teljesítette, ezt ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatával köteles igazolni. Amennyiben a
tilalom az ajánlattevővel szemben fennáll, Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlatot
érvénytelennek nyilvánítja.
14) Kapcsolattartás: írásban (faxon) és elektronikus úton, lehetőleg e-mailben. Kiegészítő tájékoztatást a Kbt.
45. § szerinti rendelkezések betartása mellett írásban nyújtunk.
15) Ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít.
16) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
17) Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági alkalmasság esetében a forgalomnál (P.3), a műszaki szakmai alkalmasság esetében a M.1-M.2 pontnál a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése
esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel)kötik meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölték.
19) Az ajánlatkérő a felhívás a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeknél csak
olyan referenciát fogad el, ahol a referenciaként bemutatni kívánt feladatokat maga az ajánlattevő (és nem
a konzorciumi társa), vagy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója (és nem annak konzorciumi társa)
végzett el ténylegesen, és a saját teljesítés aránya eléri az előírt mértéket! (kérjük nyilatkozataikat ennek
figyelembevételével tegyék meg, a referenciák bemutatásáról szóló nyilatkozatban pontosan jelöljék meg a
saját teljesítésben elvégzett feladatokat, a műszaki alkalmasság megítéléséhez szükséges részletességgel.).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
10.4.2012
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