ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.
Közbeszerzési Értesítő száma:

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2013/85
Határozott időre szóló flottakezelési szerződés
személygépjárművek bérlésére vonatkozóan.
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő
személygépjármű parkjának rendelkezésre
állásához, javításához, karbantartásához és
kezeléséhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi és
adminisztrációs szolgáltatás teljesítése
(személygépjárművekből álló flotta kezelése), a
közbeszerzési műszaki specifikációban (Ajánlati
Dokumentáció III. fejezet) meghatározott új
személygépjárművek beszerzése, valamint
üzemanyag-ellátás (üzemanyag kártya biztosítása;
az üzemanyag költségek Ajánlatkérő részére
közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra
kerülnek) biztosítása határozott időre kötött
szerződés keretében, az ajánlati dokumentációban
részletezettek szerint.
További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Nyílt
2013.07.22.
12012/2013
50111100-7
Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá
tartozó szerződések esetében)

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
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Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Antal Brigitta
Telefon: +36 14368088
E-mail: antal.brigitta@autopalya.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.autopalya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Határozott időre szóló flottakezelési szerződés személygépjárművek bérlésére vonatkozóan.
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő személygépjármű parkjának rendelkezésre állásához,
javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi és adminisztrációs
szolgáltatás teljesítése (személygépjárművekből álló flotta kezelése), a közbeszerzési műszaki
specifikációban (Ajánlati Dokumentáció III. fejezet) meghatározott új személygépjárművek
beszerzése, valamint üzemanyag-ellátás (üzemanyag kártya biztosítása; az üzemanyag költségek
Ajánlatkérő részére közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra kerülnek) biztosítása
határozott időre kötött szerződés keretében, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50111100-7

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2013 - 8391 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2013 /S 105 - 180389 2013/06/01 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2013/05/30 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)
Befejezetlen eljárás Javítás x További információ x
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
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A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
Mindkettő
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:

VI.3. További információk, 4) pont, a biztosítékokra vonatkozó előírások
4) A biztosítékokra vonatkozó előírások:
Ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése értelmében ajánlati biztosíték (továbbiakban:
biztosíték) nyújtásához köti az ajánlattételt. A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló
dokumentumot
ajánlattevőnek az ajánlatához kell csatolnia.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 Ft, azaz egymillió magyar forint.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének módja a Kbt. 59. § (2) bekezdés értelmében:
1. Ajánlatkérő számlájára való befizetéssel: Ajánlatkérő számlaszáma: KHB
10402142-49555557-57541131, „ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. – ajánlati
biztosíték”
megjegyzéssel ellátva.
2. bankgarancia biztosításával: kedvezményezettként Ajánlatkérő kerül feltüntetésre, a
bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan. Érvényességi ideje: az ajánlattételi
határidőt
követő első naptól számított 90. napig kell érvényesnek lennie, mely időpont megegyezik az
ajánlati
kötöttség adott esetben a Kbt. 65. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított maximális
időtartamával.
3. biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének módját Ajánlattevő választja meg, azonban az előírtak
szerinti
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teljesítést igazoló dokumentumot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolati
formában az
ajánlathoz kell csatolni.
A biztosíték Ajánlattevő általi rendelkezésre bocsátásának Ajánlatkérő által előírt határideje
a
IV.3.4.) pont szerinti ajánlattételi határidő.
Ajánlatkérő felhívja Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
az
ajánlat érvénytelenségére vonatkozó körülményre!
4) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti biztosíték nyújtásához.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
Helyesen:

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje (kezdés)
2013/08/21 (nap/hónap/év)
: (időpont )
2013/09/09 (nap/hónap/év)
: (időpont )

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje
IV.3.4) Ajánlattételi határidő
IV.3.8. Az ajánlatok felbontásának feltételei (Dátum)
2013/07/15 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2013/08/08 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő jelen hirdetmény útján módosítja a TED adatbázisban 2013. június 05. napján, 2013/S
105-180389 iktatószámon, illetve a Közbeszerzési Értesítőben 2013. június 05. napján, 8391/2013.
iktatószámon megjelent eljárást megindító hirdetményt.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Dokumentáció III. fejezete és IV. fejezet is
módosul, amelyről egységes szerkezetű, a módosításokat is tartalmazó dokumentációt készít
ajánlatkérő, amely módosított Dokumentációt Ajánlatkérő díjmentesen megküldi a dokumentációt
eddig megvásároló gazdasági szereplők részére.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/07/15 (nap/hónap/év)
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