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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436503-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások
2014/S 247-436503

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
AK08745
Házgyári út 1.
Címzett: Simon Tibor
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 209147611
E-mail: simont@vkszrt.hu
Fax:  +36 88545166
További információ a következő címen szerezhető be:
Szuchy Ügyvédi Iroda
Aulich u. 8., III/1.
Címzett: dr. Balogh Edina
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17001035
E-mail: edina.balogh@bslaw.hu
Fax:  +36 17002024
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Szuchy Ügyvédi Iroda
Aulich u. 8., III/1.
Címzett: dr. Balogh Edina
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17001035
E-mail: edina.balogh@bslaw.hu
Fax:  +36 17002024
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Házgyári út 1.
Kapcsolattartási pont(ok): 8200 Veszprém Házgyári út 1., Földszint 02. iroda (Iktató)
Címzett: Simon Tibor

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436503-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:simont@vkszrt.hu
mailto:edina.balogh@bslaw.hu
mailto:edina.balogh@bslaw.hu
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8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 209147611
E-mail: simont@vkszrt.hu
Fax:  +36 88545166

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
AK20835
Házgyári út 1.
8200 Veszprém
MAGYARORSZÁG

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

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A „VKSZ” Zrt. valamint a VHK Nonprofit Kft. gép-és járműparkjának garanciális időn túli szerelési, illetve javítási
feladatainak ellátása.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő saját műhelye(i) vagy idegen műhely Ajánlatkérővel történő előzetes
egyeztetés alapján. A javításra történő átadás-átvétel Ajánlatkérő 8200 Veszprém, Kistó u. 8. szám alatti
telephelyén történik.
NUTS-kód HU213

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A „VKSZ” Zrt. valamint a VHK Nonprofit Kft. gép-és járműparkjának garanciális időn túli szerelési, illetve javítási
feladatainak ellátása a szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződésben foglalt feltételekkel.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50111000, 50112200

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

mailto:simont@vkszrt.hu
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
A “VKSZ” Zrt. valamint a VHK Nonprofit Kft. gép-és járműparkjának garanciális időn túli szerelési, illetve javítási
feladatainak ellátása.
1.) rész: Teherautók, egyéb járművek és célgépek garanciális időn túli karbantartása. Összes mennyiség: 102
db jármű.
Nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező szerelési, javítási, karbantartási feladatokat – az 1.
rész tekintetében – elláthatja Ajánlatkérő 8200 Veszprém, Kistó u. 8. szám alatti telephelyén található,
az Ajánlatkérőtől bérbe vehető 500 m²-es gépműhely épületben is. A helyiség bérlet nem képezi jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát. A bérleti kondíciókat egyebekben az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
2.) rész: Személygépkocsik garanciális időn túli karbantartása. Összes mennyiség: 19 db jármű.
Valamennyi rész tekintetében elvégzendő általános feladatok:
A megadott darabszámok változhatnak, így a jelenleg is beszerzés alatt álló, valamint az elkövetkezendő
időszakban esetlegesen használatból kivonásra kerülő járművek számát nem tartalmazzák. Nyertes
ajánlattevőnek a beszerzés alatt álló, illetve a jövőben beszerzendő járművek javítását is vállalnia kell.
Műszaki elvárások:
Tehergépjárművek esetében:
1. Gépjárművek eseti javítása: Alváz, Felépítmény.
2. Karosszériajavítás lakatosmunkák: Alváz, Felépítmény.
3. Kötelezően előírt szemlék, időszakos javítások: Alváz, Felépítmény.
4. Műszaki vizsgára történő felkészítés és vizsgáztatás.
5. Környezetvédelmi vizsgálat.
6. Speciális célgépek javítása.
7. Téli üzemre való felkészítés.
8. Műszaki mentés lehetőségének biztosítása, igazodva a „VKSZ” Zrt. munkarendjéhez, Helyszíni javítás,
hibaelhárítás, járművek, célgépek mentése.
9. Javítási ügyelet, igazodva a „VKSZ” Zrt. munkarendjéhez.
10. Alkatrész, fogyó, és kenőanyag biztosítása, a szerződésben foglalt egyeztetési kötelezettség szerint.
Személygépkocsik esetében:
1. Gépjárművek eseti javítása.
2. Karosszériajavítás lakatosmunkák.
3. Kötelezően előírt szemlék, időszakos javítások.
4. Műszaki vizsgára történő felkészítés és vizsgáztatás.
5. Környezetvédelmi vizsgálat.
6. Téli üzemre való felkészítés.
7. Műszaki mentés lehetőségének biztosítása, igazodva a „VKSZ” Zrt. munkarendjéhez, Helyszíni javítás,
hibaelhárítás.
8. Alkatrész, fogyó, és kenőanyag biztosítása, a szerződésben foglalt egyeztetési kötelezettség szerint.
Ajánlattevőnek biztosítania kell a „VKSZ” Zrt valamint a VHK Nonprofit Kft. járműveinek teljes körű
karbantartási, szervizelési lehetőségét.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás, ügyintézés,
környezetvédelmi felülvizsgálat.
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Ajánlattevőnek a nagyobb értékű javítások alkalmával egyeztetnie kell Ajánlatkérővel annak érdekében,
hogy a javítás költséghatékonyan kerüljön végrehajtásra, valamint az alkatrészek beérkezési ideje is
minimalizálódjon.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Teherautók, egyéb járművek és célgépek garanciális időn túli karbantartása.
1) Rövid meghatározás

Teherautók, egyéb járművek és célgépek garanciális időn túli karbantartása.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50111000, 50112200

3) Mennyiség
Teherautók, egyéb járművek és célgépek garanciális időn túli karbantartása. Összes mennyiség: 102 db
jármű.
Nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező szerelési, javítási, karbantartási feladatokat – az 1.
rész tekintetében – elláthatja Ajánlatkérő 8200 Veszprém, Kistó u. 8. szám alatti telephelyén található,
az Ajánlatkérőtől bérbe vehető 500 m²-es gépműhely épületben is. A helyiség bérlet nem képezi jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát. A bérleti kondíciókat egyebekben az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A megadott darabszámok változhatnak, így a jelenleg is beszerzés alatt álló, valamint az elkövetkezendő
időszakban esetlegesen használatból kivonásra kerülő járművek számát nem tartalmazzák. Nyertes
ajánlattevőnek a beszerzés alatt álló, illetve a jövőben beszerzendő járművek javítását is vállalnia kell.
Műszaki elvárások:
Tehergépjárművek esetében:
1. Gépjárművek eseti javítása: Alváz, Felépítmény.
2. Karosszériajavítás lakatosmunkák: Alváz, Felépítmény.
3. Kötelezően előírt szemlék, időszakos javítások: Alváz, Felépítmény.
4. Műszaki vizsgára történő felkészítés és vizsgáztatás.
5. Környezetvédelmi vizsgálat.
6. Speciális célgépek javítása.
7. Téli üzemre való felkészítés.
8. Műszaki mentés lehetőségének biztosítása, igazodva a „VKSZ” Zrt. munkarendjéhez, Helyszíni javítás,
hibaelhárítás, járművek, célgépek mentése.
9. Javítási ügyelet, igazodva a „VKSZ” Zrt. munkarendjéhez.
10. Alkatrész, fogyó, és kenőanyag biztosítása, a szerződésben foglalt egyeztetési kötelezettség szerint.
Ajánlattevőnek biztosítania kell a „VKSZ” Zrt. valamint a VHK Nonprofit Kft. járműveinek teljes körű
karbantartási, szervizelési lehetőségét.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás, ügyintézés,
környezetvédelmi felülvizsgálat.
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Ajánlattevőnek a nagyobb értékű javítások alkalmával egyeztetnie kell Ajánlatkérővel annak érdekében,
hogy a javítás költséghatékonyan kerüljön végrehajtásra, valamint az alkatrészek beérkezési ideje is
minimalizálódjon.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről

Rész száma: 2
Elnevezés: Személygépkocsik garanciális időn túli karbantartása.
1) Rövid meghatározás

Személygépkocsik garanciális időn túli karbantartása.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
50111000, 50112200

3) Mennyiség
Személygépkocsik garanciális időn túli karbantartása. Összes mennyiség: 19 db jármű.
A megadott darabszámok változhatnak, így a jelenleg is beszerzés alatt álló, valamint az elkövetkezendő
időszakban esetlegesen használatból kivonásra kerülő járművek számát nem tartalmazzák. Nyertes
ajánlattevőnek a beszerzés alatt álló, illetve a jövőben beszerzendő járművek javítását is vállalnia kell.
Műszaki elvárások:
Személygépkocsik esetében:
1. Gépjárművek eseti javítása.
2. Karosszériajavítás lakatosmunkák.
3. Kötelezően előírt szemlék, időszakos javítások.
4. Műszaki vizsgára történő felkészítés és vizsgáztatás.
5. Környezetvédelmi vizsgálat.
6. Téli üzemre való felkészítés.
7. Műszaki mentés lehetőségének biztosítása, igazodva a „VKSZ” Zrt. munkarendjéhez, Helyszíni javítás,
hibaelhárítás.
8. Alkatrész, fogyó, és kenőanyag biztosítása, a szerződésben foglalt egyeztetési kötelezettség szerint.
Ajánlattevőnek biztosítania kell a „VKSZ” Zrt valamint a VHK Nonprofit Kft. járműveinek teljes körű
karbantartási, szervizelési lehetőségét.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás, ügyintézés,
környezetvédelmi felülvizsgálat.
Ajánlattevőnek a nagyobb értékű javítások alkalmával egyeztetnie kell Ajánlatkérővel annak érdekében,
hogy a javítás költséghatékonyan kerüljön végrehajtásra, valamint az alkatrészek beérkezési ideje is
minimalizálódjon.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

5) További információk a részekről

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

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1.) Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén, a késedelemmel érintett megrendelés áfa nélkül számított
díjának 1 %-a késedelmes naponként. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett
megrendelés áfa nélkül számított díjának 20 %-a.
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2.) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett megrendelés áfa nélkül
számított díjának 20 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon történő egyedi megrendelés leigazolt teljesítését követően,
számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napos fizetési határidővel, átutalással fizeti
meg nyertes ajánlattevő részére az ellenértéket, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (Kbt.
130. § (1) és (5), valamint Ptk. 6:130. § (1)–(2).
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével teljesíti.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet.

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 (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-a szerint kell igazolnia, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) pedig a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell igazolnia.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában Ajánlatkérő alkalmazza továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
5–8. valamint 10–11. §-ában foglaltakat is.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az alábbiak szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását:
— a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok tekintetében: a Kbt. 58. § (3) bekezdése valamint
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása kapcsán becsatolt igazolásoknak, nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás
közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok igazolási módjairól részletes tájékoztatás található a Közbeszerzési Hatóság által 16.5.2014-
án kibocsátott, „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési
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eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” című útmutatójában, valamint a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában, 1.6.2012-
jén megjelent, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című, Közbeszerzési Hatóság által
kiadott útmutatóban.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény által valamennyi vezetett számla vonatkozásában az
ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebben kiállított nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
— számlaszám(ok) megjelölése,
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a bankszámláját,
— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e 30 napon túli sorba
állítás.
Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV tv. 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az
adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha:
P/1: Ajánlattevő (közös ajánlattevő) bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszaszámított 12 hónapban 30 napon túli sorba állítás volt;
Az előírt alkalmassági követelménynek - tekintettel arra, hogy az értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike teljes mértékben
megfelel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt, 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.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében
meghatározott esetekben támaszkodhat.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell csatolni:
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M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező (gépjármű
javítás és/vagy karbantartás alkatrészek biztosításával együtt) tárgyú referenciáinak ismertetése legalább az
alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe
— a szolgáltatás tárgya, rövid leírása (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hónap szerinti bontásban),
— az ellenszolgáltatás forgalmi adó nélkül számított összege, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének megfelelő igazolással vagy nyilatkozattal.
A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell
legalább a fentiekben előírt adatokat.
M.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek
a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A
szakemberek képzettségének igazolására csatolni kell
— a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot (Olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A szakmai tapasztalat bemutatását ÉV/
HÓ szerinti bontásban, a kezdő és befejező időpont megjelölésével szükséges bemutatni),
— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, továbbá
— a képzettséget, végzettséget, igazoló okiratok egyszerű másolatát.
M.3. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre
álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását (berendezés típusa, darabszáma, életkora,
a hatósági engedélyek esetében az érvényes engedélyek, jogosultságok egyszerű másolatainak becsatolása)
akként, hogy megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az
adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben:
M.1: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évből (36
hónapból), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
M.1.1. az első rész tekintetében legalább nettó 53 000 000 HUF összértékű – munkadíjat és anyagköltséget is
tartalmazó – tehergépjárművek javítására és/vagy karbantartására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
M.1.2. a második rész tekintetében legalább legalább nettó 1 0000 000 HUF összértékű – munkadíjat
és anyagköltséget is tartalmazó – személygépjárművek javítására és/vagy karbantartására vonatkozó
referenciával/referenciákkal.
Ugyanazon referencia mindkét rész esetében felhasználható.
M.2. Nem rendelkezik az alábbi képesítésű szakemberekkel:
M.2.1: Kizárólag az 1. rész tekintetében:
M.2.1.1. legalább l fő, hidraulikaszerelő
M.2.1.2. legalább l fő autóvillamossági műszerész,
M.2.1.3. legalább 1 fő karosszéria lakatos,
M.2.1.4. legalább 1 fő gumiabroncs javításához szakképesített szerelő,
M.2.1.5. legalább l fő képesített hegesztő,valamint
M.2.1.6. legalább 1 fő „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakember, valamint.
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M.2.1.7. 1 fő hároméves vezetői tapasztalattal rendelkező csoportvezetővel.
Az M.2.1.1-M.2.1.7. pontokban bemutatott szakembereknek önállóan, legalább 3 éves járműjavítási
tapasztalattal kell rendelkezniük.
M.2.2:Kizárólag a 2. rész tekintetében:
M.2.2.1. legalább l fő autóvillamossági műszerész,
M.2.2.2. legalább 1 fő karosszéria lakatos,
M.2.2.3. legalább 1 fő gumiabroncs javításához szakképesített szerelő,
M.2.2.4. legalább 1 fő „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakember, valamint.
M.2.2. 5. 1 fő hároméves vezetői tapasztalattal rendelkező csoportvezetővel
Az M.2.2.1-M.2.2.5. pontokban bemutatott szakembereknek önállóan, legalább 3 éves járműjavítási
tapasztalattal kell rendelkezniük.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy egy szakember több pozícióra és mindkét rész tekintetében
is megajánlható.
M.3. ha nem rendelkezik a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pont szerint benyújtott
nyilatkozata alapján az alábbi műszaki felszereltséggel, jogosultságokkal;
M.3.1: Kizárólag az 1. rész tekintetében:
— legalább 1 db fékpaddal;
— legalább 1 db tehergépjármű gumiabroncs-szerelő, és centírózó géppel
— műszaki vizsgáztatási jogosultsággal;
— tachográf illesztési és hitelesítési jogosultsággal
— környezetvédelmi vizsgálat elvégzéséhez szükséges hatósági engedéllyel.
M.3.2: Kizárólag a 2. rész tekintetében:
— legalább 1 db fékpaddal;
— legalább 1 db személygépjármű gumiabroncs-szerelő, és centírózó géppel
— műszaki vizsgáztatási jogosultsággal;
— környezetvédelmi vizsgálat elvégzéséhez szükséges hatósági engedéllyel.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt, 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.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében
meghatározott esetekben támaszkodhat.

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
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A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. 1. Ajánlati ár. Súlyszám 100
2. 1.1. Rezsióradíj: Ajánlattevő saját műhelyében végzett javítás/karbantartás esetén (Nettó óradíj). Súlyszám
90
3. 1.2. Rezsióradíj: Idegen műhelyben végzett javítás/karbantartás esetén (Nettó óradíj). Súlyszám 10
4. 2. Meghibásodott, elakadt jármű mentésének megkezdése (az értesítés időpontjától számított 1 órán belül.)
Igen/nem. Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.2.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 10 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke nettó összegben került feltüntetésre. A Kbt. 52. §
(2) bekezdése szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A
dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet (tehát az eljárás nyertese,
illetve annak visszalépése esetén az ajánlatok értékelésekor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezet) köteles megfizetni a szerződés megkötését megelőzően az Ajánlatkérő nevében eljáró
szervezet által kibocsátott számla alapján, az abban szereplő számlaszámra.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.2.2015 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.2.2015 - 11:00
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Hely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1. szám alatti irodaház földszinti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdése 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. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosít hiánypótlást.
2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentációt az ajánlatkérő elektronikus formában, e-mail útján megküldve bocsátja rendelkezésre a Kbt.
50. § (3) bekezdése szerint. A dokumentáció elektronikus úton történő megküldését az Ajánlatkérő nevében
eljáró jogi képviselőtől lehet igényelni az A. melléklet II.) pontjában megadott elérhetőségre címzett írásbeli
kérelemben, amelyben fel kell tüntetni a dokumentációt igénylő nevét, levelezési címét, fax számát és e-mail
címét.
A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig igényelhető. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie vagy elektronikus úton el kell
érnie.
3. Az ajánlat formai követelményeinek részletes kifejtését a Dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot 1 eredeti
példányban papíron kell benyújtani valamint 2 db elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n),
amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti papír alapú illetve az elektronikus másolati
példányok közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú példány tartalma az irányadó. Az ajánlattevő köteles
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is becsatolni ajánlatába arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott
példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek.
Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani. A borítékon/dobozon a „Gépjármű
karbantartás - Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért,
valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért
ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából,
elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat
teljes mértékben az Ajánlattevőt terheli.
A postán feladott ajánlatokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Az iktatóban nem bontható fel, azonnal a
címzetthez továbbítandó!”
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának időpontját az ajánlatkérő
székhelyén alkalmazott biztonsági előírásokra és körülményekre tekintettel határozzák meg, mivel az épületbe
való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Dokumentáció mellékletét képező Felolvasólapot kitöltve,
amelyen meg kell adni a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint (Valamennyi,
az ajánlattétellel érintett rész tekintetében).
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6. Az ajánlatban továbbá a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
7. Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 1-10 pont. A pontozás módszere: Mindkét rész
tekintetében ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontrendszere szerint értékeli
az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről
és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutató (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) alapján. Az 1. sz. bírálati
részszempontot – és ezen belül az alszempontokat – az értékarányosítás módszere szerint értékeli Ajánlatkérő.
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme kapja a lehetséges maximális pontszámot [a felső ponthatár], a többi
ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest arányosítva kap pontot. A 2. sz. bírálati részszempontot a
pontkiosztás módszere alapján értékeli Ajánlatkérő.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell – részenként – arra vonatkozóan, hogy a szerződés
teljesítéséhez igénybe kíván-e venni alvállalkozót (Kbt. 40. § (1)–(2) bekezdés). Amennyiben ajánlattevő a
szerződés teljesítéséhez igénybe vesz alvállalkozót, úgy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az
ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), figyelemmel a Kbt. 26. §-ában
foglaltakra is.
9. Ajánlattevőnek – amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell az
alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetről (név, cím) és meg kell jelölnie az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).
A nyilatkozatot részenként szükséges megtenni. 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.
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát
vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az
ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének
meghatalmazása alapján más személy szignálja vagy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a
meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz.
12. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi
és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását, ezért a minősített
ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát. Azon alkalmassági
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követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2.) és III.2.3.) pont
13. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más
szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
14. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező
magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz, apostille hitelesítés nem előírás. Ajánlatkérő elfogadja a
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős magyar fordítás
alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz
csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
15. Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot – annak valamennyi dokumentumával együtt – magyar nyelven kell
benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.
16. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által
aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését
[Kbt. 25. § (2) és (3) bek.] A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
17. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén -
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel),
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
18. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
19. 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.
20. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi
idő szerint értendő.(CET)
21. Árfolyamok: Amennyiben a referenciák esetében az ellenszolgáltatás mértéke nem forintban került
meghatározásra, a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál ajánlattevőnek a teljesítés
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja
által a teljesítés napján illetőleg az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
22. Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezet valamely, az eljárást
megindító felhívásban előírt feltételt ingyenes elektronikus hatósági nyilvántartásra való hivatkozással
kívánja teljesíteni, és a nyilvántartás elérhetősége nem szerepel a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott,
a Közbeszerzési Értesítő 2011. október 10-én megjelent számában közzétett, „A Kbt. 20. § (7) bekezdése
szerinti elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről” című
útmutatójában, ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatban meg
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kell jelölnie a nyilvántartás elektronikus elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek igazolása
érdekében az elektronikus nyilvántartásra hivatkozik.
23. Az ajánlat összeállításának valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli.
24. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő
valamilyen, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. §
(3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Kivételt képez ez alól a Kbt. 60. § (3) bekezdése
szerinti nyilatkozat, amelynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlat papír alapon benyújtott egy
eredeti példányának.
25. Amennyiben az ajánlattételi felhívásban és a rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációban
megadott információk ellentmondásban állnak egymással, úgy jelen ajánlattételi felhívás rendelkezéseit
szükséges irányadónak tekinteni.
26. Ajánlattevőnek az ajánlattétellel érintett rész tekintetében szakmai ajánlatot szükséges benyújtania, a
dokumentációban foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal.
27. Ajánlatkérőnek cégszerűen szükséges nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén, a tevékenységéhez
kapcsolódóan felelősségbiztosítást köt, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szolgáltatás ellátása
során vagy abból eredően esetlegesen keletkezett károk megtérítésére.
28. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a járműmentési szolgáltatásra vonatkozó tarifákat az
ajánlatban tételesen, valamennyi költségelem megadásával - mindkét részre történő ajánlattétel esetében
részenként elkülönítetten – szükséges ismertetni. A téli időszakban minden év november 15-től következő
év március 15-ig az ajánlattevő köteles jármű mentés céljából 24 órás ügyeletet tartani. A járműmentési
szolgáltatást Ajánlatkérő működési területén – Veszprém város valamint a kapcsolódó városrészek
közigazgatási területe – szükséges ellátni. A járműmentés költségeit ajánlatkérő a bírálati szempontok között
nem értékeli.
29. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.

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

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
18.12.2014


