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KÉ-24091/2010 - Ajánlati felhívás - Személygépjármű bérlet

 

 

 

 

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

 

AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: 
MNV Zrt.
Postai cím: 
Pozsonyi út 56.
Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Papp Tibor 
Címzett: 
MNV Zrt.

Telefon: 
237-4400

E-mail: 
papperika@mnvzrt.hu; SalankiCsilla@mnvzrt.hu; KallaiOrsolya@mnvzrt.hu

Fax: 
237-4110

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.mnvzrt.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
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A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei

 

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális és helyi szerveik

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

[ ] Regionális vagy helyi hatóság

[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal

[x] Közjogi szervezet

[ ] Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Környezetvédelem

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egészségügy

[ ] Lakásszolgáltatás és
közösségi rekreáció

[ ] Szociális védelem

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Oktatás

[x] Egyéb (nevezze meg):
vagyonkezelés

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
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II.1) Meghatározás

     

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Személygépjármű bérlet

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás [ ] b) Árubeszerzés [x]
c)
Szolgáltatásmegrendelés
[ ]

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ]

[ ]

[ ]

 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a
2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Budapest

NUTS-kód HU

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
[ ]
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A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás 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 (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

személygépkocsi tartós bérlete bérleti szerződés keretében

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 34110000-1   
Kiegészítő tárgy(ak)50111100-7   

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen [x] nem [ ]

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre [ ]

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

 

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

15 darab személygépjármű
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Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

 

II.2.2) Vételi jog(opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: 36 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés (év/hó/nap)

 

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér, az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre



2021. 09. 27. 15:55 Nyomtatás

www.mnvzrt.hu/print/felso_menu/gazdalkodas/kozbeszerzes/kozbeszerzesi_hirdetmenyek/gepjarmu_berlet.html 6/18

A Kbt. 305. § szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt
teljesítés és a számla kézhezvételét követően, havonta a teljesítéstől számított 30 napon belül,
átutalással, teljesíti a Kbt. 305.§-ának (3) bekezdése alapján. 
Az Ajánlatkérő egyebekben felhívja a figyelmet arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
Törvény 36/A. §-ának értelmében, a Kbt. szerinti szerződések alapján történő, a havonta nettó módon
számított 200.000,- forintot meghaladó kifizetéseknél az ajánlatkérő, mint kifizetést teljesítő a
teljesítésért abban az esetben fizet, ha 
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást vagy 
b) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban

 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)

Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen [ ] nem [x] 
(adott esetben)

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

 

III.2) Részvételi feltételek

  

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott bármely kizáró ok fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá alvállalkozó,
akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdésének
d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, a 10 %-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (1) bekezdése
szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1) a) - d) pontjának
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hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni. 
Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10 %-nál nagyobb
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó
szervezetnek) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5)
bekezdései és 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének, a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá, amennyiben ezt az ajánlatban nem
igazolta.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkamasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:

Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek)
és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak pénzügyi és
gazdasági alkalmassága igazolható: 

P1) Az előző (Ajánlati felhívás
feladását megelőző) 3 évre
vonatkozóan a teljes, valamint a
közbeszerzés tárgyából
(személygépjármű tartós bérbe adás)
származó forgalmáról szóló
nyilatkozattal. (Kbt. 66. § (1) bekezdés
c) pont)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a teljes forgalma az ajánlati
felhívás feladását megelőző 3 évben együttesen nem éri el a
nettó 60.000.000,- Ft-ot, valamint akkor is, ha a közbeszerzés
tárgyából (személygépjármű tartós bérbe adás) származó
forgalma nem éri el az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
évben összesen a nettó 30.000.000 Ft-ot.(együttes megfelelés) 

A pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények P1)
pontjának az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozójának
együttesen kell megfelelniük. 
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a
Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló
dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az erőforrást nyújtó
szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel
tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni
köteles. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4.§
3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-
c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás áll fenn! 
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát
ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (5) bekezdése szerint vizsgálja.

 

  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i) 
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Ajánlatevőnek műszaki, illetve szakmai alkalmassága
igazolható: 

M1) A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattételi határidőt megelőző három évből származó, a
szerződés tárgya szerinti szolgáltatásaira (személygépjármű
tartós bérbe adás) vonatkozó referenciaigazolás másolatával,
vagy nyilatkozatával a referenciával összefüggésben
(legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, a
korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, közös
teljesítés esetén a saját teljesítés aránya, a megrendelői
kapcsolattartó és e-mail, telefon elérhetősége megjelölésével.)
A referencia igazolási módja tekintetében a Kbt. 68.§ (1)
bekezdése alkalmazandó. 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak műszaki, illetve szakmai alkalmassága
igazolható: 

M2) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek,
vezetők megnevezésével, végzettségük, képzettségük
ismertetésével, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzaik
csatolásával. A szakmai önéletrajzhoz csatolni kell a
végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, valamint a
jogosultságot igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
Azon szakemberek esetében, akiket nem munkaviszonyban
alkalmaznak a munkavégzésre vonatkozó szerződést, vagy
olyan saját kezűleg aláírt szándéknyilatkozatot kell csatolni,
amelyben a bevonni kívánt szakember kötelezettséget vállal,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
részt vesz. [Kbt. 67. § (3) d) pont].

(adott esetben):

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 
Ajánlattevő műszaki, szakmai
szempontból alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha az alábbi feltételek
bármelyike fennáll: 

M1) Ajánlatevő (közös Ajánlattevő) és a
közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem rendelkezik
együttesen az ajánlattételi határidőt
megelőző három évből legalább 2 db
befejezett és szerződésszerűen teljesített,
a közbeszerzés tárgya szerinti
(személygépjármű tartós bérbe adás)
referenciával, amelyek nettó értéke nem
érte el a szerződés időtartama alatt
egyenként legalább a nettó 50 millió
forintot. 

(Az alkalmassági feltételeknek a
jelentkezőnek és a 10% feletti
alvállalkozónak együttesen kell
megfelelnie. Ha ugyanazon referencia
több feltételt is kielégít, akkor azt az
ajánlatkérő valamennyi érintett feltételnél
figyelembe veszi.) 

M2) Ajánlatevő (közös Ajánlattevő) és a
közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem rendelkezik
együttesen legalább: 
2 fő, legalább 3 év szakmai gyakorlattal
(autószerelés) rendelkező, autószerelő
szakemberrel, 
Az M2) pontban foglalt műszaki, illetve
szakmai alkalmassági követelményeknek
az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak
együttesen kell megfelelniük. 
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Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3)
bekezdése szerinti szervezetet vesz
igénybe az alkalmasság igazolásához,
akkor a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti
rendelkezésre állást igazoló
dokumentumo(ka)t is csatolni kell. Az
erőforrást nyújtó szervezet az
alkalmasságát az adott alkalmassági
feltétel tekintetében az ajánlattevőre
előírttal azonos módon igazolni köteles. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E. pontja
alapján nem minősülhet erőforrásnak a
67. § (2) bekezdésének a), d)-f) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó
szervezet között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás áll fenn! 
Közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a
Kbt. 69.§ (5) bekezdése szerint vizsgálja.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ]

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen [ ] nem [x]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [ ] 
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt [x]

Meghívásos [ ]

Gyorsított meghívásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos [ ]

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk
rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd [ ]

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)

Létszám

VAGY: minimum és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ] 
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IV. 2) Bírálati szempontok

   

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlataz alábbiak szerint [ ]

[ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az
ismertetőben meghatározott szempontok

 

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

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

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ]

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap)
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IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd
esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/09/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

Dátum: 2010/09/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) 
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

-ig (év/hó/nap)

VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/09/22 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

Hely (adott esetben): 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. VII. 791. tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.
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VI. szakasz: kiegészítő információk

  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot:

VI.3) További információk (adott esetben)

VI.3) További információk (adott esetben) 
VI.3.1.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja: 27/09 /2010 10:00 óra, a szerződéskötés
tervezett időpontja: 18/10/2010. 10.00 óra 
VI.3.2) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
VI.3.3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
A dokumentáció átvehető (térítésmentesen) az ajánlatkérő székhelyén, előzetesen egyeztetett
időpontban, munkanapokon 09:00-14:00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00-ig.
A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő
megküldése az ajánlatkérő részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét, a
kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát és faxszámát, e-mail címét. A dokumentáció átvétele az
érvényes jelentkezés feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy példány átvétele. Az ajánlatkérő
– az ajánlattevők írásbeli megkeresése esetén – a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti
feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott e-mailcímre. 
VI.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
szigorúbb.. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § alapján teljes körben biztosítja. 
VI.3.5 Az ajánlatkérő – ha kifejezetten másként nem rendelkezik – a Kbt. 20. § (3) bekezdésével
összhangban az igazolások eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását írja elő. 
VI.3.6. Amennyiben bármely, ajánlatban szereplő okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy azt ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-a szerinti hiteles
magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő a
felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
VI.3.7. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a),
b) és c) pontjára vonatkozóan. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 71. §. (3) pontjában
meghatározottak szerint kell eljárnia. A nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve akkor is csatolni kell, ha
ajánlattevő nyilatkozata nemleges tartalmú. 
VI.3.8. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az érvényes ajánlat feltételeként csatolniuk kell saját,
valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók és a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti
szervezet vonatkozásában a letelepedés szerinti országban a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
kivonat, igazolás (magyarországi bejegyzésű társaság estén a hatályos cégadatok) szerint a jelen
közbeszerzési eljárásban cégjegyzésre, illetve kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjének eredeti
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vagy közjegyző által hitelesített cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát). Amennyiben az
ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók és a Kbt.
65. § (3) bekezdése szerinti szervezet a jelen eljárásban meghatalmazott útján képviselteti magát, az
általa adott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is
csatolni kell, amelyből a meghatalmazott képviseleti jogosultságának terjedelme és aláírási mintája is
kitűnik. 
VI.3.9. Az ajánlathoz, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – a jelenlegi (aktuális)
cégállapotot bemutató – cégbíróság vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott
megfelelő kivonat vagy igazolás, illetőleg magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes
cégbíróság vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs szolgálata által kiállított, a
2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján a fentieknek megfelelő tartalmú okirat csatolandó ajánlattevő, a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók és a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet
részéről. Magyarországon kívül letelepedett ajánlattevőnek, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóiknak és a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezeteknek – amennyiben a
letelepedési ország joga szerint ilyen igazolás, kivonat kiállítható – a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásának a fentiekkel azonos feltételeket teljesítő okiratot, igazolást kell csatolnia. 
VI.3.10. Az ajánlatot cégszerűen aláírt címlappal kell ellátni, amelyen kerüljön feltüntetésre ajánlattevő
neve, székhelye (amennyiben eltér a székhelytől a postázási címe is), telefon- és faxszáma, e-mail
címe, a kapcsolattartó személy neve és beosztása. Közös ajánlattétel esetén a címlapon fel kell tüntetni,
hogy melyik ajánlattevő képviseli a konzorciumot, a továbbiakban a kapcsolattartó személyre
vonatkozó adatokat elegendő kizárólag a konzorciumot vezető cég tekintetében megadni. A címlapot
követő oldal tartalmazza a megfelelő oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzéket. 
VI.3.11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatevők teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy közokiratba foglalt együttműködési megállapodását, amelynek része az
egyértelmű, korlátlan és egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatuk, a közös ajánlattevők
közötti hatáskörök, feladatok megoszlásának, az általuk vállalt teljesítések arányának meghatározása,
valamint szükség esetén valamely tagot a jelen közbeszerzési eljárásban való képviseletére teljes
jogkörrel feljogosító meghatalmazás. 
VI.3.12. Az ajánlatot cégszerűen kell aláírni, konzorcium ajánlata esetén a címlapot, a közös
ajánlattételi nyilatkozatot, valamint az együttműködési megállapodást minden résztvevő cég
képviselőjének el kell látnia cégszerű aláírásával. 
VI.3.13. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával, valamint az eljárásban való részvétellel
kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli az ajánlat érvényességétől, illetve az eljárás
eredményességétől függetlenül. 
VI.3.14. Az ajánlattevők az ajánlati felhívással és az ajánlati dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket
írásos formában a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott határidők figyelembevételével
tehetik meg. 
VI.3.15. Ajánlattevőnek nyilatkozniuk kell a kis- és közepes vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerinti minősítésükről. 
VI.3.16. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek és a nem magyarországi letelepedésű, a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak
nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontokban foglalt kizáró okok igazolására mely
igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől,
hatóságoktól kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nem
tartoznak a III. 2. 1. pontban előírt kizáró okok hatálya alá. Az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők (a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
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igénybe venni kívánt alvállalkozók) vonatkozásában az ajánlatkérő a becsatolt igazolások elbírálása
tekintetében a Közbeszerzések Tanácsának 2009. július 10-én megjelent (KÉ. 2009. 80. lapszám), a
Kbt. 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők
alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában című útmutatója szerint jár el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Értesítő 2009. 111. lapszámában 2009. szeptember
23-án közzétett útmutatóra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű
ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek 
vonatkozásában. 
VI.3.17. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás
dokumentumaiban szereplő esetleges meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás a szerződéstervezet
műszaki feltételeinek megvalósulásával kapcsolatban csak a termék, vagy folyamat egyértelmű
beazonosítását szolgálja, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni, az
Ajánlattevő ajánlatában szerepeltethet a megadottól eltérő terméket, folyamatot is, amennyiben az
ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket legalább minimális szinten teljesíti, de ezt az
ajánlattevőnek igazolnia kell (pl. tanúsítvány csatolásával). 
VI.3.18. Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (2) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével vagy
– visszalépése esetén – az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel köti meg, amennyiben megjelöli az összegezésben. 
VI.3.19. A dokumentáció átvétele az ajánlattevők számára kötelező, ennek hiányában érvényes ajánlat
nem tehető. A dokumentáció térítésmentesen letölthető a www.mnvzrt.hu internetes oldalról, ez utóbbi
esetben akkor minősül átvettnek a dokumentáció, ha az ajánlati dokumentációban szereplő regisztrációs
adatlapot a letöltést követően telefax útján jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartási pont
faxszámára megküldik, és az megérkezik. Az ajánlati dokumentáció megtekintésre elérhető.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: 
Margit krt. 85.
Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám: 
1024

Ország: 
Magyarország

E-mail: 
dontobizottsag@kozbeszerzes.hu

Telefon: 
+36 1 336 7776

Internetcím (URL): Fax: 
+36 1 336 7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név: 
Postai cím: 
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Város/Község Postai irányítószám: Ország: 
E-mail: Telefon: 
Internetcím (URL): Fax: 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a
VI.4.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

 

 

  

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be

Hivatalos név: 
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: 
Margit krt. 85.
Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám: 
1024

Ország: 
Magyarország

E-mail: Telefon: 
+36-1-336-7777

Internetcím (URL): Fax: 
+ 36-1-336-7778

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község Postai irányítószám: Ország: 
Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 
Telefon: 

E-mail: Fax: 
Internetcím (URL):
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II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a
versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

Hivatalos név: 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.)
Postai cím: 
Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart felöli bejárat)
Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Ügyfélszolgálati Iroda (munkanapokon 09:00 től 14:00-ig, az ajánlattételi határidő
napján 10:00-ig) 
Címzett: 

Telefon: 
+36-1-237-
4263

E-mail: 
papp.tibor@mnvzrt.hu

Fax: 
+36-1-237-
4182

Internetcím (URL): www.mnvzrt.hu

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell
benyújtani

Hivatalos név: 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt.)
Postai cím: 
Pozsonyi út 56. (Újpesti rakpart felöli bejárat)
Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Központi Iktató (munkanapokon 09:00 től 14:00-ig.) 
Címzett: 

Telefon: 
+36-1-237-4263

E-mail: 
papptibor@mnvzrt.hu

Fax: 
+36-1-237-4182

Internetcím (URL): www.mnvzrt.hu

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás
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1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:

VAGY: és között Pénznem:

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


