KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[x] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
KAPOS VOLÁN Zrt.
Postai cím:
Füredi utca 180.
Város/Község
Kaposvár

Postai irányítószám:
7400

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 82506136

Címzett:
Fodor József
E-mail:
fodorj@kaposvolan.hu

Fax:
+36 82419832

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvolan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következő címen szerezhetők be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[ ] Központi szintű

[x] Közszolgáltató

[ ] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[x] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása, vállalkozási szerződés keretében 2014.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek

[ ] Bérlet

[x] Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 1

megfelelően

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Az ajánlattevő(k) telephelye(i)
NUTS-kód: HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása, vállalkozási szerződés keretében 2014.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

50113100-1

További tárgy(ak) 50112110-7
50112111-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség
szerint több példányban is használható)
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[x] egy vagy több részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

[ ] valamennyi részre

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
- összesen 7 db helyközi-elővárosi autóbusz karosszéria felújítása a dokumentációban megadott technológia szerint
I. részajánlati kör: 1 + 1 db db Ikarus 95 típusú autóbusz karosszéria felújítása a dokumentációban megadott
technológia szerint
II. részajánlati kör: 1 + 4 db C Rába típusú autóbusz karosszéria felújítása a dokumentációban megadott
technológia szerint
Az I. és II. részajánlati körben az alábbi műszaki tartalom alapján várja el a teljesítést az ajánlatkérő:
a) kötelezően elvégzendő tevékenységek:
- Kisfődarabok, ülések, felszerelések szakszerű kiszerelése
- Utas-ajtók, oldalláda-ajtók, oldalüvegek, szélvédők kiszerelése
- Motor és nyomatékváltó kiszerelése
- Első és hátsó futómű kiszerelése
- Homlokfali burkolat leszerelése
- Hátfalburkolat leszerelése
- Oldallemezek, és egyéb oldalburkoló elemek lebontása
- Oldalüvegek kiszerelése, belső takaróelemek kibontása
- Utas ülések és vezetőülés ki- beszerelése
- Utas ülések és vezetőülés átkárpitozása
- Fűtéscsatorna, kalaptartó bontása
- Belső burkolatok ki- beszerelése, szükség szerinti cseréje
- Tetőkárpit ki- beszerelése,
- Padló felbontása, cseréje
- Függőleges vázelemek szükség szerinti cseréje
- Ablakoszlopok szükség szerinti javítása, cseréje
- Emelő pontos vázelemek vastag falú zártszelvényre történő cseréje
- Megmaradó vázelemek mechanikus tisztítása, szükség szerinti passziválása
- Oldallemezek alatti rácsszerkezet szükség szerinti cseréje
- Oldallemez cseréje feszített horganyzottra
- Doblemezek javítása
- Utaslépcsők javítása
- Kerékjáratok vázszerkezeteinek, lemezeinek javítása
- Padlóváz javítás, csomópontok megerősítse
- Új akkumulátorláda készítése
- Vázszerkezet teljes körű alapozása
- Oldalsó lemezidomok, oldalláda-lemezelés cseréje horganyzottra
- Műanyag karosszéria elemek javítása kétoldali laminálással, szükség szerinti cseréje
- Oldalablak beázások megszüntetése
- Oldalablak tömítések cseréje, visszaszerelése (ha van)
- Oszlopburkolatok szükség szerinti cseréje (ha van)
- Oldalüveg belső burkolatok szükség szerinti cseréje
- Sárvédő gumiívek cseréje (ha van)
- Utastéri felső fűtéscsövek cseréje (ha van)
- Felső fűtéscsatorna fedelek javítása, rázkódásmentes rögzítése
- Lemezillesztések éleinek tömítése
- Fém vízcsövek szigetelése
- Járműpadló alatt lévő gumi és fém vízcsövek javítása, cseréje
- Teljes alvázvédelem
- Új elemek üregvédelme
- Járműpadló cseréje impregnált, BB/CP víz- és főzésálló rétegelt lemezre
- PVC padlóborítás cseréje csúszásmentes szilíciumos, kopásálló gumiszőnyegre, teljes felületen történő ragasztással
- Szerelőnyílások javítása, szigetelése
- Tetőlemez javítás, szigetelés
- Tetőszellőzők javítása, tömítése
- Tetősarok-lemezek cseréje alumíniumra (ha van)
- Lépcsőszegélyek cseréje, kapaszkodók szinterezése
- Teljes külső és belső fényezés kétkomponensű, Sikkens minőségű festékrendszerrel, az arculatnak megfelelő
színösszeállításban

- Kábelátvezetések biztonságossá tétele
- Fényvisszaverő prizmák, oldalsó és hátsó külső lámpatestek szükség szerinti cseréje
- Kábelkötegek átvizsgálása, javítása
- Oldalablakok tömítésének javítása, beázás, párásodás megszüntetése
- Kisfődarabok, ülések, felszerelések szakszerű visszaszerelése
- Ajtók, oldalláda ajtók, oldalüvegek, szélvédők visszaszerelése
- Utas és ládaajtók, csuklópántok, kihúzó-fészkek, gázrugók, zárak javítása, szükség szerinti cseréje
- Üzemanyagtartály külső tisztítás, esetleges szivárgás megszűntetése
- Első napellenzők javítása
- Vízszintes oldal-díszlécek cseréje műanyag bevonatúra, függőleges díszlécek cseréje fényezett alumíniumra
- Zsanértakaró gumiprofil cseréje
- Esővető lécek cseréje műanyag bevonatúra
- „A” és „B” tengely lengőkarok leszerelése, szilentblokkok szükség szerinti cseréje
- Légrugók (IK 266 esetében laprugók) és lengéscsillapítók javítása, cseréje
- Fődarabok szakszerű visszaszerelése
- Analóg menetíró készülék cseréje digitálisra, a szükség szerinti átalakításokkal (jeladók kiépítése, sebességmérő
óra beszerelése, stb.) illesztéssel
- Teljes diagnosztika
- Fagyállóval való feltöltés
- Próbafutás
- Külső és belső takarítás
b) Hibafelvétel után szükség szerint elvégzendő tevékenységek:
Ezek azok, az adott elem elhasználódásának függvényében elvégzendő műveletek, melyek mértékét a felek az
átadáskor, illetve a szemlék, vagy egyeztetések során - dokumentáltan - határozzák meg. A műveletek elvégzésének
idejét az alap határidő, díját pedig a megajánlott ajánlati ár tartalmazza. Kifizetésre csak a ténylegesen elvégzett
munkafolyamatok kerülnek
- Szerelőnyílás fedelek és keretek szükség szerinti cseréje
- Tetőkárpit csere
- Műszerfal javítása, újratapétázása (kárpitozása)
- Függönygarnitúra készítés
- Belső elektromos szerelvények szükség szerinti javítása, cseréje
- Motor teljes felújítása
- Nyomatékváltó teljes felújítása
- Első futómű teljes felújítása
- Hátsó futómű teljes felújítása
- Első és hátsó lépcsők korrózióálló acél lépcsőkre cserélése
- Oldalüvegek cseréje
- Kábelkötegek cseréje
- Szélvédő cseréje
c) az ajánlattevő tegyen opciós ajánlatot egy db. maximum 3,5 KW teljesítményű, elektromos meghajtású
„vezetőfülke légkondicionáló” (tetőklíma) beépítésére a RÁBA típusú autóbuszokba II rk.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 81000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
Az ajánlattevő tegyen opciós ajánlatot egy db. maximum 3,5 KW teljesítményű, elektromos meghajtású „vezetőfülke
légkondicionáló” (tetőklíma) beépítésére a RÁBA típusú autóbuszokba II rk.
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: 30 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/08/21 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/06/15 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Valamennyi részajánlati körben:
Késedelmi kötbér: napi 50 000 HUF késedelmi kötbér
Jótállás: megajánlás szerint.
A jótállás idejére szóló biztosíték: a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-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 3 %-a,
amit a szerződés hatálybalépésekor, azaz a szerződés aláírásával egyidejűleg kell biztosítani. A biztosíték mértéke az
elkészült járművekre vonatkozó értékkel csökkenthető!
A biztosítékok az ajánlattevő választása alapján kell nyújtani, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint,
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),
bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség 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. (Kbt.
126.§ (5)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban az előírt
összegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott
esetben)
A számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesítik a Ptk. 6:130 § (1)-(2) foglaltaknak megfelelően 30 napos
fizetési határidő betartásával. Ajánlatkérő 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
javításra átvett járművekre vonatkozó nettó vállalkozási díj maximum 30 %-a. Az ajánlattétel és a kifizetés pénznem: HUF
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény, és nem megengedett.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolni kell, hogy az illetékes közlekedési hatóság járműfenntartói nyilvántartásba vette,
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 12.§ (3) bekezdése alapján.

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 (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági
szereplő, akire nézve a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, valamint az eljárásban
nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok [56. §] az eljárás során következett be.
Az igazolás módja (a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ -a szerint):
- A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, továbbá a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá.
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.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat a felhívás feladását követő keltezéssel kell megtenni!
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi részajánlati körre vonatkozóan:

Valamennyi részajánlati körre vonatkozóan:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevők ha:
P.1. Ajánlattevők csatolják valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító
felhívás feladásától visszaszámított 1évre 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 10 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. Az előző három üzleti év saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az
eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló (eredménykimutatás) a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló (eredménykimutatás) adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló (eredménykimutatás) csatolása az
ajánlatban nem szükséges. (A 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja alapján.)
Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő
a beszámoló közzétételét, akkor az elmúlt három 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

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) 10
napot meghaladó sorban állás fordult elő
Ajánlatkérő a „sorban állás” kifejezés alatt a 2009. évi
LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat
érti.
P.2 A saját vagy a jogelődjének számviteli jogszabályokban
foglaltak szerint utolsó három üzleti évre vonatkozó
beszámolója alapján egynél több évben a mérleg szerinti
eredménye negatív, vagy amennyiben ajánlattevő 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 éri el az alábbi értéket:
- I. részajánlati kör esetében a nettó 20 000 000 HUF
- II. részajánlati kör esetében a nettó 40 000 000 HUF
P.3. a közbeszerzés tárgyából (autóbusz - karosszéria felújítás és/vagy javítása) származó - az általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele összesen nem haladja meg
a hirdetmény feladásától visszafelé számított előző három

idő alatt keletkezett, a közbeszerzés tárgyából származó
(autóbusz - karosszéria - felújítás és/vagy javítása) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételére
vonatkozó nyilatkozatát. (310/2011. (XII.23.)
Korm.rendelet 14.§ (2) bekezdés)
Az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától számított elmúlt
három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A
számvitelrõl” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelõ
módon elkészített beszámolót érti az ajánlatkérõ.
P3. A hirdetmény feladásától visszafelé számított három
üzleti évnek (2011. 2012.2013.) a közbeszerzés tárgyából
(autóbusz karosszéria felújítás és/vagy javítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatot, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak. (A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdése c) pontja alapján.)
Amennyiben az ajánlattevő három évnél rövidebb ideje
működik, úgy alkalmatlan, ha a működésének megkezdése
óta, az ajánlattételi határi lejáráig eltelt időszakban a
közbeszerzés tárgya szerinti (autóbusz karosszéria felújítás
és/vagy javítása) származó árbevétele összesen nem éri el
a:,
- I. részajánlati kör esetében a nettó 20 000 000 HUF
- II. részajánlati kör esetében a nettó 40 000 000 HUF
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (P.3.), illetve azon, követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük egy felel meg (P.1. P.2).
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
és ennek módjáról nyilatkoznia kell (ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került), vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az
a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott
alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra
vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek

(2011. 2012.2013.) üzleti évben
I. rész esetében a nettó 26 000 000 HUF-ot,
II. rész esetében a nettó 55 000 000 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.)

adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése
értelmében, ha az ajánlattevő a jelen felhívás III.2.2)
pontjának P2./ és P3./ alpontjában előírt irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást köteles kérni az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról. (310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet
14.§ (3) bekezdés)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése
értelmében: Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban
foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1)
bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Minden részajánlati körben alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában:
M.1. A/ 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 a bemutatott szakember
rendelkezésre állását igazoló, a szakember által aláírt
nyilatkozatát, mely szerint a kérdéses szakember a
szerződés teljesítése során az ajánlattevő rendelkezésére áll.
M1.B 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. Saját tulajdonú eszköz esetén
szükséges a fent felsorolt adatokat tartalmazó ajánlattevői
nyilatkozat csatolása, nem saját tulajdonú eszköz esetén -az
előzőeken felül mindkét fél által aláírt szándéknyilatkozat
(megállapodás) vagy bérleti szerződés csatolása is
szükséges.

M.1 Ha nem rendelkezik gépjárműfenntartó (karosszéria
javítása, felújítása) tevékenység végzéséhez szükséges az
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben meghatározott tárgyi
és személyi feltételekkel, 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 3 fő karosszéria-lakatos szakmunkás
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
- Legalább 2 fő autószerelő szakmunkás képesítéssel
rendelkező szakemberrel,
- Legalább 1 fő, alábbi képesítésű szakemberrel:
-- 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:

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, az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik
fél által adott igazolással.
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
(minőségügyi kézikönyv, belső auditrendszer és értékelése,
egyszerű másolatban).

B.1. Karosszéria Javítás-felújításra vonatkozóan (azzal,
hogy ha az ajánlattevő több részajánlati körben indul
elegendő egyszer teljesíteni):
a) hidegpadlós, legalább 13,5 m hosszúságú jármű
javításához 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.
teherbírású emelő berendezés
- legalább összesen 10 t. teherbírású tartóbakok,
c) a megpályázni kívánt részajánlati körben meghatározott
autóbusztípus menettulajdonságait befolyásoló és a
szerkezeti részek elhelyezkedését meghatározó méretek
eredeti állapot szerinti helyreállítását biztosító, 13,5 m
hosszúságú jármű méreteinek ellenőrzésére szolgáló
hitelesített, vagy kalibrált hosszúság 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 eljárást megindító felhívás
feladásától számított elmúlt 3 évben nyújtott, és az
ajánlattételi határidő lejártáig befejezett, összesen legalább:
I. részajánlati körben összesen nettó 26 000 000 HUF értékű
autóbusz - karosszéria - felújítási referenciával, melyek
között legalább 1 db Ikarus E95, vagy Ikarus 395 típúsu
jármű karosszéria felújítására sor került.
II. részajánlati körben összesen nettó 55 000 000 HUF érték
autóbusz - karosszéria - felújítási referenciával melyek
között volt legalább 2 db RÁBA típuscsaládhoz tartozó
autóbusz karosszéria felújítására sor került.
M.3. Mindkét 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.
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.).
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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
[x] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti
eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti
eljárás az alábbiak szerint:

[ ] Nyílt

[x] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Részszempont
1. Ajánlati ár (nettó HUF)
2.

Súlyszám
70

Hibafelvétel után szükség szerint elvégzendő tevékenységek ajánlati ára (az előírt
35
opcióval együtt) (nettó HUF)

3. Az előírt 3 évet meghaladó jótállási idő mértéke (maximum 5 év többlet) (év)
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/07/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/07/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/07/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2. Deák Ügyvédi Iroda
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció a felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő http://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 útján (mailto:chris.deak@t-online.hu)
vagy telefax (74/510-224) útján! Ennek 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.).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1., 2. részszempont (ajánlati ár, opciós tételek ajánlati ára) értékelésénél a legalacsonyabb (az Ajánlatkérő számára
legkedvezőbb) megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap
(ha ez egynél kevesebb akkor 1 pontot), kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek
szerint.
X legkedvezőbb / X vizsgált *100
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
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 (ha ez egynél kevesebb akkor 1
pontot), kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
X vizsgált / X legkedvezőbb *100
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont P.1. – P.3. és III.2.3. pont M.1. – M.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) 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 más személyt képviseleti joggal ruháznak fel, az

ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát.
2.) 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.
3.) A Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű másolatban benyújthatók, kivétel
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál és /vagy képviseletre vonatkozó meghatalmazásról
van szó, vagy ahol jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4.) 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)
5.) 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.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nemlegesség esetén is nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
foglaltakra a Kbt. 26. §-ban foglaltak figyelembevételével, mely szerint: Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés
értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség
biztosítása esetén egy részre vonatkozó 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 beszerzés tárgyának
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
7.) 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.
8.) 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.
9.) 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!
10.) Kapcsolattartás: írásban (faxon) és elektronikus úton, lehetőleg e-mailben. Kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § és a
122.§ (5) bekezdése szerinti rendelkezések betartása mellett írásban nyújtunk.
11.) Ajánlatkérõ a hiánypótlás lehetõségét a Kbt. szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlás benyújtása során, az
ajánlattevõ új gazdasági szereplõt mutat be, úgy amennyiben a korábban nem szereplõ gazdasági szereplõre tekintettel
lenne szükséges újabb hiánypótlás az ajánlatkérõ nem rendel el újabb hiánypótlást.
12.) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó.
13.) 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.
14.) 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!
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat
nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett egésze tekintetében
köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az
igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
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.
15.) A jelen felhívás III.2.2. 1./ pontjában az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás
feladásától számított elmúlt három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C.
törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti.
A hivatkozott pontban meghatározott mérleg szerinti eredmény a „számvitelről” szóló 2000. évi C törvény 70. § (2)
bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú gazdasági szereplő csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója nem tartalmaz
kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen
értéket. Amennyiben a gazdasági szereplő a személyes joga szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell
készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti eredményét.
16.) A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
17.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák
esetében a teljesítés napján, a beszámolók/árbevételre vonatkozó adatok esetében pedig a tárgyév utolsó napján érvényes,
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia és az ajánlatban megadnia.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/06/16 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község
Szekszárd
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:
7100

Ország:
HU
Telefon:
+36 74510225

Címzett:
Dr. Deák Krisztina
E-mail:
chris.deak@t-online.hu

Fax:
+36 74510224

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK
Hivatalos név:
Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Jókai u. 22. fszt. 1-2.

Város/Község
Szekszárd

Postai irányítószám:
7100

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 74510225

Címzett:
Dr. Deák Krisztina
E-mail:
chris.deak@t-online.hu

Fax:
+36 74510224

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím:
Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község
Szekszárd

Postai irányítószám:
7100

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 74510225

Címzett:
Dr. Deák Krisztina
E-mail:
chris.deak@t-online.hu

Fax:
+36 74510224

Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS: 2 db (1 db + 1 db) Ikarus E 95 típusú autóbusz karosszéria felújítása.
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
2 db (1 db + 1 db) Ikarus E 95 típusú autóbusz karosszéria felújítása.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

50113100-1

További tárgy(ak) 50112110-7
50112111-4

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

3) MENNYISÉG
- 2 db járművet legkésőbb 2014. december 20. napjáig kell felújítani, úgy hogy egyidejűleg csak 2 db jármű felújítása
történhet.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 26000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/08/21 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/06/15 (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 2 ELNEVEZÉS: 5 db.(1 db RÁBA CONTACT 102 + 4 db Rába CONTACT 092) típusú autóbusz karosszéria
felújítása
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
5 db.(1 db RÁBA CONTACT 102 + 4 db Rába CONTACT 092) típusú autóbusz karosszéria felújítása
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

50113100-1

További tárgy(ak) 50112110-7
50112111-4
3) MENNYISÉG
A járműveket legkésőbb 2015. június 15. napjáig kell felújítani, úgy hogy egyidejűleg csak 2 db jármű felújítása történhet
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 55000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/08/21 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/06/15 (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

