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Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
A nyertes ajánlattevő javítóbázisa/javítóműhelye.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Útdíj beszedési és - ellenőrzési feladatok ellátása

2014.10.13.

Közjogi szervezet

4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Váci út 45/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kulcsár Szilárd; H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Ügyviteli Igazgatóság, Beszerzési Iroda
(Közbeszerzés), V. emelet, 510. szoba (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 14368202
E-mail: Kulcsar.Szilard@nemzetiutdij.hu; kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben)
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x 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
x Egyéb (nevezze meg): Útdíj beszedési és - ellenőrzési feladatok ellátása
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
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
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Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: 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, a szerződés tárgya, meghatározása:
Gumiabroncs beszerzés, javítás, szerelés/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
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Építési koncesszió
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A nyertes ajánlattevő javítóbázisa/javítóműhelye.
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya:
Szállítási keretszerződés keretében az ajánlatkérő által üzemeltetett 3,5 tonna alatti gépjárművek
vonatkozásában az elhasználódott, defektes illetve cserére szoruló gumiabroncsok pótlása,
szerelése, kiegyensúlyozása, javítása, szezonális tárolása (gumiabroncs hotel szolgáltatás)
valamint az elhasználódott gumiabroncsok átvétele a dokumentációban meghatározottak szerint.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34351100-3
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Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

50116500-6

II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.6) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A tárgyi beszerzést az alábbiak szerinti gépjárművek tekintetében szükséges biztosítani.
Jármű gyártmány Mennyiség ÖSSZESEN
CITROEN NEMO 5 148
FIAT DUCATO KOSARAS 2
FORD TRANSIT 1
NISSAN CABSTAR KOSARAS 1
PEUGEOT 207 3
PEUGEOT 208 VAN 27
PEUGEOT BIPPER 17
PEUGEOT BOXER DUPLFÜLKÉS DOBOZOS 6
PEUGEOT PARTNER 2
RENAULT CLIO 16
RENAULT KANGOO 8
RENAULT MASTER 1
RENAULT TRAFFIC 12
SKODA ROOMSTER PRAKTIK 45
UTÁNFUTÓ KÖNNYŰ MTR-600 1
VOLKSWAGEN LT 1
Amennyiben ajánlatkérő telephelyének elérhetősége megváltozik, illetve újabb telephellyel bővül,
akkor is szerződésszerűen kell ajánlattevőnek teljesíteni a megváltozott/új telephelyek
tekintetében.
Nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás megindítását követően beszerzésre kerülő
gépjárművek tekintetében is vállalnia kell a felhívás II.1.5. pontja szerinti feladatokat.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
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hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 36 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)
Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: igen
igen válasz esetén:
A késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 1
%-a/nap (maximális mértéke a vetítési alap 15%-a).
A hibás teljesítési kötbér összege a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés teljes nettó
ellenértékének 1 %-a/nap (maximális mértéke a vetítési alap 15%-a).
A szerződés meghiúsulása esetén ajánlattevő a nettó szerződéses keretösszeg még le nem hívott
részének megfelelő forintérték 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Az ajánlattevők által vállalt, de legalább a jogszabály által kötelezően előírt jótállás azzal, hogy
amennyiben az kevesebb, mint 12 hónap, akkor minimum 12 hónap.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az egyes eseti megrendelések igazolt teljesítését követően
benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési
határidő mellett, a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett
fizeti meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az
alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
nem
igen válasz esetén:
III.1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek:
1) Nyertes Ajánlattevő az adott eseti megrendelés kibocsátásától számított 2 évnél régebben
gyártott gumiabroncsot nem szállíthat. Ajánlatkérő a leszállított gumiabroncs DOT száma alapján
ellenőrzi a gyártás időpontját.
2) Nyertes Ajánlattevőnek a gumiabroncsot az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 2
munkanapon belül biztosítani kell.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Kizáró okok
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: (Kötelező a Kbt. 56. § (1) k)
pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok)
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll.
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a
szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy
- nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról,
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek;
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 Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 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.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c)
pontja alapján ajánlatában csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti
évben a teljes nettó árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát éves bontásban, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való
szereplés tényét - illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen nem rendelkezik legalább
nettó 15.000.000,- Ft teljes árbevétellel.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben
teljes árbevétellel azért nem rendelkezik, mert később jött létre vagy működését később kezdte
meg, ezen ajánlattevő akkor minősül a szerződés teljesítésére alkalmatlannak, ha működésének
vagy tevékenysége megkezdésének időpontjától számítva nem rendelkezik összesen legalább nettó
5 millió Ft teljes árbevétellel.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 55. § (4) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
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A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság megállapítására.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával [3,5 t alatti gépjárművek gumiabroncsainak szállítása,
javítása és szerelése] egyező szállításainak ismertetéséről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát,
amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- teljesítés ideje, a befejezés időpontjának pontos meghatározásával (év, hó, nap),
- szerződést kötő másik fél (a szállításról információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy
e-mail címe megadásával),
- a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a közbeszerzés tárgyával való egyezősége
megállapítható legyen),
- az ellenszolgáltatás összege,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
történt-e.
Ajánlattevőnek az M/1. pont szerinti műszaki, szakmai alkalmasságot a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 16. § (5) bekezdésében foglalt módon kell igazolni.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb szállítást is magában
foglalja, ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítás(ok) szerződéses
értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti
alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti
szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való
szereplés tényét - illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben összesen legalább nettó 15.000.000,Ft értékű 3,5 t alatti gépjárművek gumiabroncsainak szállítására, javítására és szerelésére
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelmény teljesíthető egy vagy több referencia bemutatásával is.
Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 55. § (4) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság megállapítására.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) A szerződés odaítélése
IV.1.1)
Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának
meghatározása: nem
igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.2) Értékelési szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Gumiabroncs összesített ajánlati ár (nettó
Ft):
Javítás, szerelés összesített ajánlati ára
(nettó Ft):
Javítóbázis ajánlatkérő telephelyeitől mért
összesített távolság (egész km):

Súlyszám
75
10
5

Kiegészítő termékek importőri listaárából
adott kedvezmény (%):
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VAGY
Egyéb:
IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-100 pont.
Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1., 2. és a 3. részszempont esetében fordított arányosítás a dokumentációban foglalt képlet
szerint (a legalacsonyabb értékű ajánlat kap 100 pontot, a többi arányosan kevesebbet),
- a 4. részszempont esetében egyenes arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (a
legmagasabb értékű ajánlat kap 100 pontot, a többi arányosan kevesebbet).
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az elbírálási részszempontokra kapott és
a súlyszámokkal felszorzott pontjainak összege a legmagasabb.
A 3. részszempont (Javítóbázisok ajánlatkérő telephelyeitől mért összesített távolsága) esetében
ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg azon elvárásokat,
amelyeknél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: valamennyi viszonylat (azaz minden
ajánlatkérői telephely és a hozzá rendelt javítóbázis) tekintetében 40 km az eszteregnyei és a pécsi
telephelyek kivételével, mely telephelyek esetében 60 km.
A fentieknek megfelelően érvénytelen az ajánlat, ha az abban bemutatott bármely javítóbázis a
hozzá rendelt ajánlatkérői telephelytől közúton 40 km-nél, az eszteregnyei és a pécsi telephelyek
esetében közúton 60 km-nél távolabb található. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlattevő
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által megadott távolságot a http://maps.google.com webes útvonaltervező programmal ellenőrizze.
IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 97. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint folytatja le.
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdése alapján az első tárgyalást megelőzően megállapítja az
ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint, ha az
ajánlat kizáró okok fennállása miatt érvénytelen.
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel tárgyal - egy vagy szükség esetén több fordulóban - a
közbeszerzés tárgyáról, a szerződéses feltételekről (közbeszerzési műszaki leírás,
szerződés-tervezet).
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyidejűleg együttesen tárgyal ajánlatkérő székhelyén.
A tárgyalás során felek szabadon tárgyalnak, ez azonban nem járhat azzal, hogy
- az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya, illetőleg feltételei olyan jellemzőjében, illetőleg
körülményében tér el a közbeszerzés megkezdésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól,
illetőleg megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás
alkalmazását,
- jelen eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban közölt feltételek olyan
mértékben módosulnak vagy térnek el, amely következtében ajánlattevő nem képes végleges
ajánlatot tenni, továbbá nem eredményezheti a bírálati szempont vagy módszer megváltozását.
A tárgyalás(ok) lezárásával beáll az ajánlati kötöttség, melynek időtartama a tárgyalások
befejezésétől számított 30 nap.
Figyelem! A tárgyalás zökkenőmentes lefolytatása érdekében ajánlatkérő az egyes ajánlattevők
képviseletében a tárgyaláson résztvevők számát legfeljebb 3 főben korlátozza.
Kérjük tisztelt ajánlattevőt, hogy a tárgyaláson a képviseletében résztvevők körét arra figyelemmel
határozza meg, hogy a tárgyalás tárgyát a közbeszerzési műszaki leírás és a szerződéstervezet
tartalma képezik, melyre tekintettel az ezt a kört érintő kérdésekben (műszaki-szakmai és jogi) a
tárgyaláson érdemben nyilatkozni tudjanak.
A tárgyalásos eljárásban ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban valamint a dokumentációban
meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének
(lezárásának) időpontjától (végső ajánlattételi határidő lejárta) van kötve.
A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult ajánlattevő képviseletében
jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja.
A tárgyaláson az ajánlattevőt képviselő személy képviseleti jogosultságát okirattal (meghatalmazás,
stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az ajánlattevő nevében a tárgyaláson jognyilatkozatot nem
tehet.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel lefolytatott minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amelyet
a Kbt. 92. § (4) bekezdésben foglaltak szerint minden, adott tárgyaláson részvett ajánlattevőnek
átad vagy két munkanapon belül megküld.
Amennyiben ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási
fordulót szükséges tartani a műszaki, vagy egyéb szerződéses feltételekről, úgy ennek megfelelően
tűz ki tárgyalási napot, melyről ajánlattevőket írásban, előzetesen tájékoztatja.
A tárgyalás lefolytatásának szabályai:
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra
irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb
feltételekkel köthessen szerződést. (Kbt. 92. § (1) bekezdés)
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Ajánlatkérő a tárgyalások során biztosítja az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így
különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek megadja.
(Kbt. 92. § (2) bekezdés)
A tárgyalás tárgyát az értékelési szempont körében értékelésre kerülő és értékelésre nem kerülő
szerződéses feltételek képezik. (közbeszerzési műszaki leírás és szerződés-tervezet)
A tárgyaláson ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatával (továbbiakban: ajánlat) és a szerződéses
feltételekkel (közbeszerzési műszaki leírás, szerződés-tervezet) kapcsolatban kérdéseket intézhet
ajánlattevőhöz.
Ajánlattevő kérdéseket tehet fel ajánlatkérőnek és javaslatokat fogalmazhat meg a közbeszerzési
műszaki leírással és szerződéses feltételekkel kapcsolatban azzal, hogy ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra, hogy az ajánlattevő által javasolt szerződéses feltételek közül ajánlatkérő
tetszés szerint kiválaszthatja azon feltételeket, amelyek mentén szerződni kíván a nyertes
ajánlattevővel, így ajánlatkérő a tárgyaláson elhangzottak alapján módosíthatja, kiegészítheti az
általa a felhívásban és a dokumentációban meghatározott szerződéses feltételeket. (figyelemmel a
Kbt. 97. § (2) bekezdésében foglaltakra)
A tárgyalás minél gördülékenyebb lebonyolításának elősegítése céljából kérjük tisztelt ajánlattevőt,
hogy a tárgyalási javaslatait - a Dokumentáció III. (közbeszerzési műszaki leírás) és IV.
(szerződéstervezet) fejezetének korrektúrázásával - szíveskedjen az (első) ajánlatában benyújtani
a dokumentációban meghatározottak szerint.
A tárgyalások eredményeként esetlegesen módosított szerződéses feltételek és műszaki tartalom
alapján Ajánlatkérő végső ajánlattételre hívja fel ajánlattevőket (Kbt. 92. § (7) bekezdés). A végleges
ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlati kötöttség
beáll, így az ajánlattevő az általa rögzített (végleges) ajánlatához ezen időponttól fogva kötve van,
annak tartalmán nem változtathat. Az ajánlati kötöttség beálltáig ajánlatkérő a felhívás, a
dokumentáció feltételeit, ajánlattevő az ajánlatának tartalmát módosíthatja.
A tárgyalásról való távolmaradás jogkövetkezménye:
Ajánlatkérő felhívja tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a tárgyalást a megadott időpontban,
pontosan kezdi meg, így kérjük tisztelt ajánlattevőt, hogy a tárgyaláson pontosan megjelenni
szíveskedjék.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt ajánlattevőt, hogy a NÚSZ Zrt. székházába történő bejutás
(belépőkártyák kiállítása) személyenként kb.1-2 perc időtartamot vesz igénybe.
Amennyiben ajánlattevő nem kíván a tárgyaláson megjelenni, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze legkésőbb a tárgyalást megelőző napon - ajánlatkérő kapcsolattartója felé a
Kulcsar.Szilard@nemzetiutdij.hu e-mail címre küldött levélben.
Ajánlatkérő az ajánlattevővel folytatandó tárgyalásra egy időpontot tűz ki. Ajánlatkérő, amennyiben
ajánlattevő bármely okból a kitűzött időpontban a tárgyaláson nem képes megjelenni, újabb
időpontot a távol maradó ajánlattevővel nem tűz ki.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyalásról való - bármely okból történő - távolmaradás nem minősül
ajánlattevő ajánlattételtől való visszalépésének, tehát ajánlattevő a tárgyalásokat lezáró végső
ajánlattételi felhívásra tehet ajánlatot.
Az első tárgyalás időpontja és helyszíne:
Időpont: 2014. október 28. napja 09:00 óra
IV.1.5)
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: nem
igen válasz esetén:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/13 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 38100 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció
ellenértékét (nettó 30.000 Ft + áfa, azaz bruttó 38.100 Ft) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402142-49555557-57541131 számú számlájára kell - „Gumiabroncs
beszerzés, javítás, szerelés/2014.” megjelöléssel - átutalni a nyertes ajánlattevőnek (illetve a Kbt.
124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig. Ajánlatkérő a
dokumentáció ellenértékéről szóló számlát levélben küldi meg.
A dokumentáció egy példányának átvétele az eljárásban való részvétel feltétele (a dokumentációt
ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie).
IV.2.1.2)
A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele igen
IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
egyéb információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelő dokumentációt készített.
A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetőleg a Kbt. 50. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - munkanapokon hétfőtől - csütörtökig:8.00-16.00 óra,
pénteken: 8.00-12.00 óra között (ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-11.00 óráig) az I.1.
pontban megjelölt kapcsolattartási ponton. A dokumentáció elektronikus úton történő igénylésére
vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, székhelyét, a kapcsolattartó nevét,
telefonszámát, faxszámát és/vagy e-mail címét.
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2014/10/13 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások
esetén
Dátum: (év/hó/nap)
IV.2.4) 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.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap) -ig
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő időponttól számítva: 2014/11/19 (év/hó/nap)
IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
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Dátum: 2014/10/13 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. - MAGYARORSZÁG, H-1134 Budapest, Váci út 45/B. - V.
emeleti hivatalos tárgyaló helyisége.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3)
Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez
szükséges egyéb információk:
1. Az ajánlatot ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban valamint a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
(Kbt. 60. § (1) bekezdés)
2. Az ajánlatot írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. (Kbt. 61. § (1) bekezdés)
Postán történő megküldés esetén az ajánlatot az I.1. pont szerint postafiókra kell címezni
(Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. számra küldött postai
küldeményeket átirányítja az I.1 pont szerinti postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének
több napos késedelmét eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat ajánlattevő viseli.).
Közvetlen benyújtás esetén az ajánlatot az I.1 pont szerinti kapcsolattartási címen kell benyújtani. A
hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti
felbontásáért, ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott
küldemények kockázatát ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek az ajánlata eredeti (papír alapú) példányát valamint az elektronikus másolati
példány(oka)t egy csomagolásban kell lezárnia (pl. boríték, doboz vagy bármely egyéb, az ajánlat
zártságát biztosító csomagolásban) a csomagolásra minden esetében rá kell írni az ajánlattevő
nevét, címét, az eljárás megnevezését („Gumiabroncs beszerzés, javítás, szerelés/2014.”), valamint
hogy „Határidő előtt nem bontható fel!”, és fel kell tüntetni rajta: Ügyviteli Igazgatóság, Beszerzési
Iroda (Közbeszerzés), V. emelet 510. szoba.
Az ajánlatot egy papír alapú példányban, továbbá egy - a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező - elektronikus másolati példányban (.pdf formátumban CD/DVD-n) kell benyújtani
írásban zártan. A papír alapú példányt ajánlattevő köteles kötve vagy fűzve benyújtani, mely
biztosítja az ajánlat könnyű lapozhatóságát. A papír alapú ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön
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és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak a fedőlapot követően
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak.
Az ajánlat Ártáblázatát elektronikusan szerkeszthető formátumban (.xls) is be kell nyújtani!
Az elektronikus úton benyújtott Ártáblázat tartalmának a papír alapon benyújtott és eredeti
jelzéssel ellátott ajánlat megfelelő részével egyező tartalmúnak kell lennie.
Amennyiben (adott esetben) a papír alapon, illetve az elektronikus formában benyújtott Ártáblázat
között eltérés van, úgy a papír alapon benyújtott Ártáblázat tartalma az irányadó az ajánlatok
értékelése és bírálata során.
Amennyiben a papír alapú példány és az elektronikus másolati példány között eltérés van, úgy az
eredeti (papír alapú) példány az irányadó.
Az ajánlat eredeti (papír alapú) példányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell benyújtani
az ajánlattevő vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést az
ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegyék.
Az ajánlattevő a dokumentáció szerint benyújtandó hatósági és egyéb igazolásokat,
dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján jogosult egyszerű másolatban benyújtani.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett
hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek vagy
személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
A dokumentáció mellékleteivel (iratminták) egyező tartalmú nyilatkozatok kitöltése és az ajánlathoz
való csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
Az ajánlatban lévő minden - ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen alá kell írnia az erre jogosult személynek.
3. Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó. Az ajánlatot magyar
nyelven kell benyújtani. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb
anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani.
Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, ajánlatkérő - az idegen
nyelvű dokumentum egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett elfogadja azok ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 36. § (3) bekezdés). Felelős fordítás alatt
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült,
illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlat
bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő a felelős.
4. Ajánlattevőnek a kizáró okok és az alkalmasság igazolásán túl ajánlatában csatolnia kell:
4.1) fedőlapot, tartalomjegyzéket,
4.2) cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. § (5)
bekezdés),
4.3) cégszerűen aláírt Felolvasólapot, amelyen feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat,
4.4.) cégszerűen aláírt Ártáblázatokat,
4.5) ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozatát
eredeti példányban az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,
4.6) a Kbt. 40. § (1) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben meg kell
jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót
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kíván igénybe venni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont), valamint 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. (Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont). A gazdasági szereplők
vonatkozásában ajánlattevő legyen figyelemmel a Kbt. 26. §-ban, valamint a 28. §-ban foglaltakra.
(nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!)
4.7) a Kbt. 55. § (5) bekezdésére tekintettel tett cégszerűen aláírt nyilatkozatát, valamint - adott
esetben - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) cégszerűen aláírt nyilatkozatát,
(nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!)
4.8) a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy a
szervezet kapacitására mi módon támaszkodik, (adott esetben)
4.9) a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében azon cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek abban az esetben is
nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet!
4.10) azokat az okmányokat, nyilatkozatokat, amelyek igazolják az ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt.
55. § (5) bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését:
4.10.1) amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni
szükséges a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az
annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Továbbá
ajánlattevő, valamint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - amennyiben cégnek minősül csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a cégjegyzékszámát,
4.10.2) egyéni vállalkozónál az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
10. § (1) bekezdése figyelembevételével egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy
által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az
igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely
olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a
képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által
hitelesített nyilatkozat)
4.10.3) az ajánlatot aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírási-mintájának
egyszerű másolata, vagy részükre a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított
tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, vagy a
letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumot, azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják;
Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet természetes
személy, úgy a 4.10. pont szerinti dokumentumokat az ő vonatkozásában értelemszerűen nem kell
az ajánlathoz csatolni.
4.11) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §
rendelkezéseire tekintettel ajánlattevő ajánlatában csatolja az összes érintett ajánlattevő által
cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely), közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni (Kbt. 25. § (2) bekezdés), így a megállapodásnak tartalmaznia
kell a konzorciumot vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők
képviseletére. Figyelem! A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. (Kbt. 25. § (2)
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bekezdés). A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, a közös ajánlattevők közötti
együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget
vállalnak. A közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság nem függ felfüggesztő,
hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától.
Nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a
szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.
4.12) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell csatolnia ajánlatához az alábbi tartalommal:
- nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő és a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozója
rendelkezik a minőségi javításhoz szükséges diagnosztikai műszerekkel, szerelő berendezésekkel
és célszerszámokkal;
- ajánlattevő adja meg, hogy a jogszabályokban előírt szavatosságon felül, milyen további
garanciákat biztosít az általa forgalmazott gumiabroncsokra, és az milyen módon érvényesíthető
meghibásodás esetén azzal, hogy amennyiben a jogszabály által kötelezően előírt jótállás
kevesebb, mint 12 hónap, akkor minimálisan 12 hónap jótállást kell vállalni;
- ajánlattevő ismertesse az ajánlatkérőtől átvett gumiabroncsok kezelésének módját, különös
tekintettel a hulladék kezelési előírások betartására;
- a gumiabroncs hotel szolgáltatás szerinti tevékenységek bemutatása a műszaki leírás szerint;
- ajánlattevő a nyilatkozata mellékleteként csatolja a fentiek szerinti partner kerekedői listáját (a
vidéki mellett a budapesti telephelyeket is beleértve a partner nevének és címének megjelölésével),
valamint mutassa be a felsorolt szakműhelyek által végzett tevékenységeket, azok felépítését
(eszközparkját),
- ajánlattevőnek a gumiabroncsok gyártója által kiállított dokumentumokat (pl. igazolás, termék
adatlap) szükséges benyújtania gumiméretenként az ajánlatában bemutatásra kerülő gumiabroncs
gyártmányok tekintetében a gumiabroncsok származási (gyártási) helyének (ország) igazolására. A
dokumentumoknak olyan részletességűnek kell lenniük, melyekből ajánlatkérő számára
egyértelműen megállapítható a felhívás V.4.20. pontjában meghatározott feltételeknek való
megfelelés.
4.13. Tárgyalási javaslatok (adott esetben), az alábbiak szerint:
Ajánlattevőnek az ajánlatában (adott esetben) be kell nyújtania a közbeszerzési műszaki leírásra
(Dokumentáció III. fejezet) és a Szerződés-tervezet (IV. Fejezet) tartalmára vonatkozó tárgyalási
javaslatait.
A javaslatokat kérjük a dokumentációban rendelkezésre bocsátott III. fejezetben található
közbeszerzési műszaki leírás és a IV. fejezetben fellelhető szerződés-tervezet korrektúrázott
formájában benyújtani, papír alapon cégszerűen aláírva és elektronikus úton adathordozón, egy
példányban (pl. 1 db cd-n, vagy 1 db pendrive-on stb.), .doc vagy .docx formátumban.
Az ajánlatban benyújtott tárgyalási javaslatokat ajánlatkérő tárgyalási alapnak tekinti. Ajánlattevők
javaslata alapján ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást, illetve a szerződéses feltételeket
kiegészítheti.
Tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni az ajánlattevők
javaslatait, szabadon dönt arról, hogy ajánlattevők mely javaslatát veszi figyelembe a tárgyalások
során.
5. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés
szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon
belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja
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az ajánlattevőket.
6. A szerződés megkötésére a Kbt. 124. § (6) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezés megküldésének napját követő tizenegyedik napon, amennyiben ez nem
munkanap, a következő munkanapon 10:00 órakor kerül sor.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás
nyertesének visszalépése esetén - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az
összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők
részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik (Kbt. 124. § (5)
bekezdés).
8. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 67. §-ban foglalt
rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes
ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
9. Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés szerint felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.2.2. (P/1.) valamint a III.2.3. (M/1.)
pontok vonatkozásában a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest
szigorúbban állapítja meg.
10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget
ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté
ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.
11. Ajánlatkérő a 4. elbírálási részszempont (Kiegészítő termékek importőri listaárából adott
százalékos kedvezmény) esetében a Kbt. 70. §-a szerinti túlzottan magas kötelezettségvállalásnak
tekinti az 50 %-ot meghaladó értékű ajánlati elemeket.
12. Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel
érdekében - az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban,
írásban (a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az
ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45. § vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
13. Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelemben elektronikus úton (e-mail) is megküldi
ajánlattevőnek, ajánlattevő által a dokumentáció kiváltásakor írásban megadott e-mail címre.
Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az elektronikus úton (e-mail) történő megküldésből
fakadó esetlegesen fellépő technikai problémákkal kapcsolatban.
14. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat.
15. A szállítási keretszerződés 36 hónapos határozott időtartamra, de legfeljebb a keretösszeg
erejéig jön létre. Ennek megfelelően a keretösszeg kimerülése esetén a szerződés a 36 hónapos
időtartam lejárta előtt is automatikusan, a felek külön jognyilatkozata nélkül megszűnik.
16. A Kbt. 27. §-a alapján ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetőségét.
17. A 1-3. elbírálási részszempontok szerinti ajánlati elemeket a dokumentáció melléklete szerinti
Ártáblázatok kitöltésével kell ajánlattevőknek megadniuk. Ajánlatkérő a 4. elbírálási részszempont
vonatkozásában Ártáblázatot nem ad ki.
18. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 123. §-a szerinti önálló eljárásrendben folytatja le. A
közbeszerzési eljárás lefolytatására a jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárási szabályok irányadóak.
19. Az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.5. pontjában meghatározott kezdő időpontja tájékoztató
jellegű. Amennyiben több tárgyalási forduló tartására kerül sor, úgy az ajánlati kötöttség a Kbt. 91. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
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20. Tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés nem
tartozik a GPA hatálya alá, így ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltakra nem
biztosít nemzeti elbánást az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem
közösségi származású áruk számára Kanada, Izland, Izrael, Japán, Koreai Köztársaság,
Lichtenstein, Norvégia, Svájc, az Egyesült Államok Oroszország és Szerbia kivételével, és ezzel
összefüggésben megfelelően alkalmazni fogja a Kbt. 75. § (2) bekezdését az ajánlatok értékelése
során.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/09/23 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
(adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
17

Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
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 (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
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